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„CHIMIA nu ar trebui să fie  

doar pentru chimiști.„ 
Miguel de Unamuno (filosof, poet, dramaturg spaniol) 

https://www.azquotes.com/quote/826538?ref=chemistry  

 

 

Floare pictată de elevi la UBSU 2018 folosind reactivi chimici 

Foto: Traian Păsătoiu  

 

 

https://www.azquotes.com/quote/826538?ref=chemistry


 

 CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.4/2018 - Ediție nouă  4 
 

 

VALOAREA NUTRIŢIONALĂ A ALIMENTELOR BIO VERSUS NON-BIO  

 

Organismele vii (animalele şi oamenii) au nevoie de o cantitate minimă de energie pentru a 

supravieţui. Aceasta este necesară metabolismului, pentru întreţinerea funcţiilor celulare, punerea în 

mişcare a muşchilor, încălzire etc. Sursa de energie pentru lumea vie este constituită în principal din 

substanţe organice. Toate organismele: bacterii, plante, animale, oameni etc. eliberează energia din 

substanţele organice în acelaşi fel, prin procesul de respiraţie. Respiraţia este procesul prin care 

organismele mobilizează energia stocată în substanţele organice în vederea utilizării acesteia. 

Energia chimică produsă în urma respiraţiei celulare este derivată din alimentele ingerate şi 

se numeşte energie alimentară. Eliberarea energiei se produce totdeauna în interiorul celulelor, prin 

reacţii de oxido-reducere catalizate de enzime. 

Respiraţia celulară implică reacţii chimice între moleculele hranei şi oxigen, în procesul de 

respiraţie aerobă, sau pot avea loc procese de reorganizare ale moleculelor în absenţa oxigenului, în 

cazul respiraţiei anaerobe [1]. 

Componentele principale ale alimentelor sunt  

 glucidele (zaharide sau carbohidraţi), grăsimile (lipide), proteinele care se găsesc în 

proporţie mare (90% din hrana uscată), reprezentând aproape toată cantitatea de hrană; 

 vitaminele și mineralele, fibrele, apa, colesterolul reprezintă un procent mic din greutatea 

hranei [2]; 

 acizi organici, polioli (compuşi polihidroxilici) şi etanol în cantităţi foarte mici. 

Unele componente din hrană (apa, vitaminele, mineralele, colesterolul) nu suferă modificări 

chimice în urma procesului de respiraţie, fiind folosite de organism în forma în care au fost 

absorbite, prin urmare ele nu aduc aport energetic, dar sunt necesare sănătăţii din alte motive.  

Unitatea de măsură a energiei, în Sistemul Internaţional de Unităţi, este joule (J) sau 10
3
 J 

(kJ). Într-un sistem mai vechi de unităţi se foloseşte caloria (cal) sau 10
3
 cal (kcal), kilocaloria. 

Corespondenţa între cele două unităţi este: 1 cal = 4,184 J. 

Cantitatea de energie per gram hrană (densitate de energie, sau putere calorică) este dată, 

pentru unele componente, în tabelul 1.  

Din tabelul 1 se observă că cea mai mare cantitate de energie per gram o aduc grăsimile şi 

etanolul, 37 și 29 kJ/g , respectiv 8,84 şi 6,93 kcal/g, carbohidraţii şi proteinele au o contribuţie 

egală de circa 17 kJ/g, respectiv 4,06 kcal/g. Căldurile de combustie pentru glucoză, sucroză şi 

amidon sunt 15,57, 16,48 şi 17,48 kJ/g respectiv, 3,72, 3,94 şi 4.18 kcal/g. Fibrele au contribuţia cea 

mai mică la valoarea energetică din hrană [3]. 

De ce să studiem CHIMIA? 
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Tabelul 1. Valoarea energetică a nutrienţilor majoritari din hrană 

 

Component hrană 
Putere calorică 

kJ/g kcal/g 

Grăsimi 37  8,84  

Proteine 17  4,06  

Glucide 17  4,06  

Etanol 29  6,93  

Acizi organici 13  3,11  

Polioli (alcooli polihidroxilaţi, îndulcitori) 10  2,39  

Fibre 8  1,91  

 

Din alimentele consumate ajung în organism doar componente simple precum glucoza, 

fructoza (din zaharuri, făinoase, dulciuri), aminoacizii (din carne şi proteine vegetale), iar 

vitaminele, mineralele şi antioxidanţii sunt asimilaţi fără transformări suplimentare. O parte din 

componentele de bază sunt depozitate în organism sau suferă descompuneri în molecule mai simple. 

Glucidele, grăsimile şi proteinele conduc la molecule de acetat active, fiind implicate într-un proces 

ciclic numit ciclul acizilor tricarboxilici. La finalul descompunerii biochimice a alimentelor 

(multiple scindări de macromolecule, procese redox etc) se ajunge la formarea de apă, dioxid de 

carbon şi o cantitate importantă de energie [4]. 

În Uniunea Europeană producătorii de alimente ambalate trebuie să însoțească aceste 

produse de etichete care să conțină mențiuni obligatori și informatii suplimentare, potrivit unor 

dispozitii europene din Regulamentul nr. 1169/2011 pentru informarea consumatorilor cu privire la 

produsele alimentare.  

Acestea sunt: 

 Denumirea produsului; 

 Lista ingredientelor; 

 Substanțele care provoacă alergii sau intoleranța (precum laptele, muștarul, cerealele care conțin 

gluten, ouăle, peștele, arahidele etc); 

 Cantitatea anumitor ingrediente sau categorii de ingrediente; 

 Cantitatea netă de produs alimentar; 

 Data durabilității minimale sau data limită de consum; 

 Condițiile speciale de păstrare și/sau condițiile de utilizare; 

De ce să studiem CHIMIA? 
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 Numele sau denumirea comercială și adresa operatorului sau importatorului; 

 Țara de origine sau locul de proveniență pentru anumite tipuri de carne sau în cazurile în care 

omiterea acestui tip de informații ar putea induce cumpărătorul în eroare; 

 Instrucțiuni de utilizare, în cazul în care omiterea lor ar îngreuna utilizarea corectă a produsului 

alimentar; 

 Pentru băuturile care conțin mai mult de 1,2%  alcool în volum, concentrația alcoolică dobândită; 

 O declarație nutrițională. 

Programele și organizațiile mondiale definesc termenul BIO/organic/ ecologic astfel: 

“Produsele bio/organice sunt produse prin agricultura bio/organica/ecologica de fermieri, care 

folosesc resurse naturale și conservanți obținuți din natură pentru a furniza calitatea produselor 

pentru generațiile ce vor urma”. Înainte de a fi denumit și etichetat ca fiind organic, un produs 

trebuie sa fie certificat de organizațiile europene de certificare, acreditate în lume pentru a garanta 

standardele. Produsele BIO organice sunt produse 100% naturale (spre deosebire de cele denumite 

“naturale” pe care le găsim în comerţ şi care de fapt conțin multe ingrediente chimice împreună cu 

unul natural), nu conţin nici un ingredient chimic, iar ingredientele din compoziţia lor au fost 

cultivate organic (fără îngrăşăminte, pesticide etc.) şi extrase prin metode naturale. 
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WOLFRAMUL – LEGENDĂ ȘI ADEVĂR 

 

Wolframul (simbol chimic W), este unul dintre cele mai bătrâne metale grele, purtător al 

unui nume ciudat, legat de vechi legende medievale. 

Acest metal greu, rezistent și dur a marcat începutul unei adevărate revoluții în metalurgie, 

fiind bine cunoscut încă din evul mediu. Atunci, pentru maeștrii topitori de metale, apariția 

wolframului însemna neplăceri și muncă irosită. Bulgării grei de culoare neagră sau galben cenușie 

de minereu de wolfram însoțeau minereul de staniu. Datorită greutății lor mari, metalurgiștii 

scandinavi l-au numit ”tungsten” adică piatră grea.  

În procesul de topire a staniului, ”pietrele grele” contribuiau la formarea unei spume, care 

”înghițea” o mare parte din staniu, scăzând randamentul de obținere a acestuia. ”Lupi spuma” îl 

numește mineralogul secolului al XVI-lea Georgius Agricola din Freiberg pe acest dușman al 

cositorului, care înghițea ca un lup flămând metalul folositor. Wolfram l-au numit metalurgiștii 

germani de la cuvintele Wolf – lup și Rahm – smântână (spumă). Atunci, nimeni nu știa prea bine 

ce este ”lupi spuma”, legende sumbre se creau în jurul bulgărilor grei, care cereau muncă 

suplimentară pentru a se alege manual de materialul util [1]. 

”Tungsten” sau „wolfram”, sunt două cuvinte în două limbi care aveau să denumească 

același element. Trec secole și ”lupi spuma” îi chinuie continuu pe metalurgiști. Nimeni nu știe ce 

este. Unii spuneau că ar fi vorba de un minereu de cositor alterat,  superstițioșii, că pietrele grele 

sunt trimise de duhurile rele ale pământului ca să le facă viața amară celor ce trudeau la cositor. 

Chimiștii se întreabă și ei: „Ce-o fi?” [1, 2]. 

Chimistul suedez al secolului al XVIII-lea Karl Scheele, s-a hotărât să studieze ”pietrele 

blestemate”. În anul 1781 Scheele atacă ”pietrele blestemate” cu hidroxid de potasiu și apoi cu acid 

azotic, obținând în final un precipitat. Observațiile sale asupra minereului studiat (care era în 

realitate wolframat de calciu - CaWO4) îi permit să afirme că acesta conține un acid cu proprietăți 

deosebite, pe care l-a numit acid tungstic de la numele suedez al pietrei. 

Tot în același an un alt chimist suedez  T. Bergman, arată că acidul tungstic este acidul unui 

metal nou pe car îl numește tungsten. Denumirea de tungsten în engleză și franceză este derivată din 

tung sten (în suedeză "piatră grea"). Doi ani mai târziu, în 1783, chimiștii spanioli Jose și Fausto de 

Elhujar au confirmat descoperirea lui Scheele obținând wolfram prin reducerea trioxidului de 

wolfram (WO3) cu praf de cărbune. Wolframul rezultat se prezintă sub formă de pulbere 

impurificată cu praf de cărbune. Cei doi chimiști au considerat că numele de wolfram este mai 

potrivit decât cel de tungsten, dat de Scheele.  

Primii pași în CHIMIE  
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Wolframul se găsește răspândit în natură numai sub formă de minereuri, care din punct de 

vedere chimic sunt wolframați (săruri ale acidului wolframic). 

Principalele minereuri utilizate în metalurgia wolframului sunt: 

- Scheelitul,  CaWO4  – wolframat de calciu 

- Wolframitul, FeMnWO4 – amestec izomorf de wolframat de fier și mangan. Când 

predomină fierul se numește ferberit, iar când predomină manganul se numește hubnerit. 

- Stolzita, PbWO4 – wolframat de plumb 

Minereurile de wolfram concentrate prin procedee mecanice se supun unei topiri cu carbonat de 

sodiu (Na2CO3), rezultând wolframatul de sodiu. 

Dacă se folosește wolframitul în prima etapă au loc următoarele reacții: 

2WFeO4 + 2Na2CO3  + ½ O2 → 2Na2WO4 + Fe2O3 + 2CO2 

3MnWO4 + 3Na2CO3 + ½ O2 → 3Na2WO4 + Mn3O4 + 3CO2 

Se recomandă un exces de Na2CO3 de 10-15% față de cantitatea stoechiometrică necesară și uneori 

se adaugă NaNO3 în cantitate de 0,5 – 4,0 % față de greutatea concentratului pentru a favoriza 

descompunerea wolframului  [2, 5]. 

 În etapa următoare se obține acidul wolframic sub formă de precipitat, fie direct cu ajutorul 

acidului clorhidric, fie prin intermediul wolframatului de calciu. 

Na2WO4 + CaCl2 → CaWO4 + 2NaCl 

CaWO4 + 2HCl → H2WO4 + CaCl2 

O altă metodă o constituie leșierea cu NaOH  

Reațctiile de bază la faza de leșiere sunt de forma: 

FeWO4 + 2NaOH → Na2WO4 + Fe(OH)2 

MnWO4 + 2 NaOH → Na2WO4 + Mn(OH)2 

Descompunearea are loc într-un recipient de otel cu soluție 35 - 40% NaOH, prin încălzirea 

soluției la temperatura de fierbere timp 4 - 8 ore sub agitare continuă. Apoi se diluează soluția la 

dublul volumului său, pentru a precipita și alte cantități de hidroxid de fier și de mangan și a se 

împiedică cristalizarea wolframului de sodiu [3]. 

Acidul wolframic sub formă de precipitat se separă ușor prin filtrare, după care se purifică 

cu ajutorul amoniacului (NH3). În continuare se calcinează pentru obținerea trioxidului de wolfram 

(WO3), care se reduce cu ajutorul hidrogenului sau a carbonului. 

WO3 + 3H2 →W + 3H2O 

WO3 + 3C →W + 3CO 

 Barele de wolfram astfel obținute se pot prelucra prin așchiere sau deformare plastică [3]. 

Primii pași în CHIMIE  
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Wolframul manifestă o deosebită influență față de unele caracteristici ale oțelului. Se aliază 

cu oțelul (2-3%) pentru obținerea unor oțeluri speciale, foarte dure, care se uzează greu, metalul în 

stare pură fiind casant.  

Wolframul are culoare alb-argintie și cristalizează în sistem cubic. Este un metal maleabil, 

ductil și în stare pură extrem de rezistent. Rezistența la rupere a unei sârme de wolfram poate ajunge 

până la 400 daN/mm². Aceste proprietăți asociate cu o temperatură de topire ridicată (peste 

3000 °C), permite utilizarea wolframului în electronică și  electrotehnică, este întrebuințat pentru 

construirea filamentelor de la lămpile cu incandescență, filamentele tuburilor electronice, anozii 

tuburilor radiogene (vezi aparat Roentgen)  și a tuburilor electronice de putere mare [5].  

Wolframul are o densitate și o duritate foarte mare, lucruri care îl fac să fie utilizat la 

construcția de capete tăietoare la mașini de forat, la burghie. Datorită densității sale mari wolframul 

este folosit și pentru ecranaje ca protecție împotriva razelor [3]. Efectul de ecranaj este mai bun 

decât cel al plumbului, dar este mai rar folosit datorită costurilor mai mari și pentru că wolframul 

este greu de prelucrat.  

De asemenea, proiectile cu nucleu din carbid de wolfram, sau conținând multe săgeți mici de 

wolfram (muniție AHEAD - Advanced Hit Efficiency And Destruction, care este un tip de muniție 

ABM - Air Burst Munition) sunt mai costisitoare decât cele corespunzătoare din uraniu sărăcit, dar 

nu sunt toxice și nici radioactive ca acesta.  

În formă compactă, wolframul nu arde, dar sub formă de praf se aprinde ușor. 
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GLUME 

 “- Uneori am replici atât de bune încât visez că vine Shakespeare la mine și-și cere 

scuze că le-a scris înainte….”  [https://antoneseiliviu.wordpress.com/2016/10/09/bancuri-de-

week-end-6-bune-cu-skepsys/] 

 

 

Primii pași în CHIMIE  

https://antoneseiliviu.wordpress.com/2016/10/09/bancuri-de-week-end-6-bune-cu-skepsys/
http://www.sim.tuiasi.ro/wp-content/uploads/Carcea3-C.Roman-R.Chelariu-Ingineria-proceselor-metalurgice.pdf
https://antoneseiliviu.wordpress.com/2016/10/09/bancuri-de-week-end-6-bune-cu-skepsys/
http://www.sim.tuiasi.ro/wp-content/uploads/Carcea3-C.Roman-R.Chelariu-Ingineria-proceselor-metalurgice.pdf
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DE-A JOACA CU ELEMENTE CHIMICE 

 

CHEMDOKU: Gaze rare (neon, argon, krypton, xenon) 

 

Ne    

 Ar   

  Kr  

   Xe 

 

GHICEȘTE ELEMENTELE CHIMICE 

 

Prin rezolvarea careului, pe verticala marcată, se obține numele unui metal alcalin. 

 

 1        

2         

 3        

  4       

  5       

   6      

   7      

 

1.Gaz rar; 2. Elementul chimic care se poate găsi sub formă de grafit sau de diamant; 3. Metal nobil 

gri-alb, folosit la bijuterii dar și în echipamente de laborator; 4. Element radioactiv al cărui simbol 

chimic este format dintr-o singură literă; 5. Elementul chimic cu Z = 15; 6. Metal alcalin, al treilea 

element din sistemul periodic; 7. Elementul chimic aflat în aceeși grupă cu oxigenul dar în perioada 

următoare. 

Conf. Dr. Iulia Gabriela DAVID  

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie  

 

 GLUME 

 “- Pablo, cum de n-ai niciun tablou de-al tău în cameră? l-a întrebat un prieten pe 

Picasso. 

- Unele îmi plac chiar foarte mult, dar se vând prea scump că să-mi permit să le 

cumpăr eu, a răspuns pictorul.”  [http://www.f3n.ro/index.php/2016/12/02/sa-radem-impreuna-

cateva-proverbe-si-aforisme-interesante/] 

Primii pași în CHIMIE  

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

 

In memoriam Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă 

 

  În fiecare primăvară, pe la sfârşitul anilor ’90, când 

castanii din curtea Facultăţii de Chimie a Univesităţii din Bucureşti 

aprindeau candele de bucurie soarelui blând de mai, Domnul 

Profesor Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă
1
 ne povestea despre culoare 

şi coloranţi, despre chimie, muzică şi viaţă
2
.  

Eram în comisia pentru selectarea lotului de elevi 

participanţi la Olimpiada Internaţională de Chimie cadre didactice 

cu diferite preocupări ştiinţifice şi eram toţi fascinaţi de plăcerea 

cu care ne vorbea. Vorbea domol, melodios, asemeni celor care 

sunt născuţi în Braşov şi care au studiat apoi în Timişoara, iar 

poveştile erau pline de haz.  

Domnul Profesor Tărăbăşanu a fost pur şi simplu fermecător!  

A fost, pentru că din păcate într-o zi de februarie a anului 2006 ne-a părăsit. Dar va fi mereu 

în amintirea nostră, pentru că viaţa este plină de culoare. 

Dar ce este culoarea? 

O întrebare la care poţi răspunde simplu, folosind definiţia din Dicţionarul Explicativ al 

Limbii Române sau poţi dezvolta dincolo de definiţie, un text lămuritor. Şi aşa s-a întâmplat şi în 

cazul meu. Am publicat o carte
3
 în care un subcapitol este dedicat culorii, ca un omagiu adus 

clipelor în care ascultam vrajită istorisirile Domnului Profesor Tărăbăşanu. Am selectat şi adaptat 

un fragment din acel capitol, pe care il redau mai jos cu speranţa că tu, cititorule, vei simţi aceeaşi 

bucurie şi plăcere, ca mine atunci când l-am scris! 

Experimentele efectuate de Isac Newton în anul 1666, prin care lumina soarelui era lăsată să 

pătrundă într-o cameră obscură, printr–o fantă mică şi apoi descompusă de o serie de prisme, atent 

cântărite, au constituit baza abordării ştiinţifice a opticii, mai exact a stabilirii modului în care 

lumina se propagă şi se comportă. Newton a explicat fenomenele optice din perspectiva matematicii  

                                                           
1
 Profesor universitar la Catedra de Tehnologia Substanţelor Organice şi a Compuşilor Macromoleculari a Universităţii 

Politehnica din Bucureşti. 
2
 în aceeaşi perioadă a înfiinţat revista CHIMIA, cea pe care astăzi o răsfoiţi prin străduinţa şi perseverenţa Doamnei 

Confernţiar dr. Iulia Gabriela David de la Departamentul de Chimie Analitică a Facultăţii de Chimie a Universităţii din 

Bucureşti. 
3
 Badea, I: A. Aplicaţii ale spectrometriei UV–VIS în Chimia Analitică, Ed. Didactică şi. Pedagogică, Bucureşti, 2006. 

CHIMIA ca pasiune 

Domnul Profesor Corneliu 

Tărăbăşanu-Mihăilă 

la biroul domniei sale din 

sediul situat în Calea 

Victoriei 
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şi a arătat că lumina şi culorile sunt legate de noţiuni geometrice precum razele şi fascicolul de raze 

şi devin accesibile unui observator numai prin intermediul unui aparat. Opera lui Newton este 

privită ca punct de origine a opticii, ca matrice generatoare de elemente specifice ce vor fi transmise 

mai departe aproape clişeistic.  

Un secol şi ceva  mai târziu, fascinat de felul în care un tablou trebuie colorat pentru a 

produce anumite efecte estetice, Johann Wolfgang Goethe publică în anul 1810 lucrarea intitulată 

Teoria culorilor
1
, în care autorul încearcă justificări de natură estetică şi mai puţin ştiinţifică.  În 

lucrarea sa Goethe articulează fiziologia cu fizica şi chimia, teoria artei şi estetica cu practica 

meşteşugului, istoria ştiinţei cu teoria cunoaşterii. Dar, fizica de factură experimentală, în care 

Newton a detaşat cu consecvenţă obiectul de subiect a triumfat în faţa celei a lui Goethe, în care 

subiectul şi obiectul formau o unitate indestructibilă.  

Culoarea, ca impresie produsă asupra ochiului de diferite radiaţii constitutive ale luminii, 

este un fenomen complex atât în ceea ce priveşte producerea, cât şi receptarea ei. Mecanismele 

vederii colorate
2
 au la bază teoria lui Young–Helmholtz, conform căreia ochiul percepe separat trei 

culori fundamentale (roşu, verde şi albastru) deoarece are receptori specifici, reprezentaţi de trei 

tipuri de celule cu conuri, diferenţiaţi prin substanţa fotosensibilă pe care o conţin. Stimularea 

concomitentă inegală a celor trei tipuri de celule cu conuri determină senzaţii cromatice diferite, în 

timp ce stimularea lor egală provoacă senzaţia de lumină albă. Senzaţia vizuală are trei componente 

diferite: senzaţia de lumină, de formă şi de culoare. Vederea cromatică este forma cea mai evoluată 

de activitate a analizorului optic; ochiul uman poate recunoaşte aproximativ 150 de culori diferite 

din domeniul vizibil, adică poate face diferenţieri de lungimi de undă de aproximativ 3 nm.  Ochiul 

nu poate distinge însă între o radiaţie cu o singură lungime de undă, ca în cazul celei galbene a 

lămpii de sodiu şi cea care este descompusă de o prismă, formată dintr–o bandă spectrală, cu mai 

multe lungimi de undă. Ca receptor, ochiul distinge numai nuanţe, nu radiaţii cu lungimi de undă 

bine definite: culoarea galbenă a unei lămpi de sodiu este aceeaşi cu cea a florii soarelui, deşi cele 

două sunt complet diferite în ceea ce priveşte compoziţia. Sensibilitatea fotoreceptorilor retinieni nu 

este egală pentru tot domeniul vizibil şi este mare pentru radiaţiile cu lungimea de undă de 550 nm, 

de aceea culoarea galbenă este folosită în special pentru semnalizare.  

 

                                                           
1
 despre care însuşi autorul afirma: Nu-mi imaginez nimic despre tot ce am creat ca poet [...] Dar că în secolul în care 

sunt eu trăitor sunt singurul care ştie ceea ce este just în complicata lume a culorilor, acesta e un lucru cu care să mă 

mândresc. 
2
 receptorii vizuali sunt celulele cu conuri (responsabile de vederea fotoptică) şi cele cu bastonaşe (responsabile de 

vederea scotoptică, în întuneric).  

CHIMIA ca pasiune 
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În anul 1876 Witt a arătat că pentru a 

fi coloraţi compuşii organici trebuie să 

conţină anumite grupări funcţionale, numite 

cromofore. Acestea au în structura lor 

legături duble sau triple, un exemplu fiind 

carotenoizii, pigmenţii galbeni şi roşii din 

legume şi fructe (fig. 1). 

Conjugarea face ca intensitatea 

benzilor să fie foarte mare, de aceea o 

cantitate foarte mică din aceşti pigmenţi este folosită atât pentru analiză cât şi în scopuri 

farmaceutice şi alimentare.  

Modificări ale conjugării, determinate de prezenţa unor substituenţi în moleculă, pot 

schimba dramatic culoarea pigmentului, în funcţie de efectele electronice induse de substituent.  

Doi pigmenţi cu schelet indolic, cunoscuţi 

încă din antichitate şi utilizaţi la vopsirea ţesăturilor 

sunt indigoul şi purpura antică. Indigoul a fost izolat 

din plante de tipul Indigofera tinctoria, iar purpura 

antică dintr–o moluscă numită Murex brandaris. 

Structurile moleculelor celor doi compuşi sunt 

prezentate în figura 2; se observă că diferă între ele 

doar prin natura unui substituent: molecula de 

purpură antică are doi atomi de brom în plus.  

Prezenţa atomilor de brom în molecula de purpură antică face ca cei doi pigmenţi naturali să 

aibă culori complet diferite: violet, respectiv roşu-purpuriu. 

Antocianinele, compuşi organici din compoziţia petalelor sunt glicozide ale 

antocianidinelor, care au spectre de absorbţie cu maxime situate în regiunea 500 – 545 nm. 

Antocianinele participă uşor la echilibre cu schimb de protoni: structura lor este puternic influenţată 

de modificările de pH ale mediului, reflectate în modificările de culoare a acestor compuşi: culoarea 

roşie a trandafirilor şi cea albastră a albăstrelelor este determinată de acelaşi pigment, cianina. În 

petalele de trandafiri acesta se găseşte sub formă de sare de oxoniu, iar în albăstrele sub formă de 

sare de sodiu.  

 

 

Fig. 2. Formule de structură ale 

pigmenţilor indigo şi purpură antică 
 

Fig. 1. Formule de structură pentru compuşi 

care au legături duble conjugate şi sunt intens 

coloraţi 
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O altă clasă importantă de pigmenţi naturali este cea formată dintr–un sistem macrociclic, 

alcătuit din patru inele pirolice; sistemul heterociclic de bază este porfina a cărei structură este 

prezentată în figura 3. 

Alchil porfinele, numite porfirine, sunt porfine substituite la 

atomii de carbon ai inelelor pirolice şi sunt coloranţi naturali de 

culoare roşu închis. Pigmentul roşu din sângele vertebratelor este o 

cromoproteidă formată dintr–o proteină, globina, şi un colorant 

pirolic, hemul, o combinaţie a protoporfirinei cu ioni de Fe(II). 

 Hemoglobina, care este transportor al oxigenului din plămâni 

în celule, prin circuitul sanguin, are în spectrul din domeniul vizibil 

benzi de absorbţie intense situate la 430 nm şi 560 nm. În prezenţa 

oxigenului se formează oxihemoglobina, cu maxime caracteristice la 

415 nm, 538 nm şi 578 nm. Spectrele de absorbţie ale hemoglobinei şi oxihemoglobinei sunt 

folosite pentru detectarea conţinutului de monoxid de carbon din sânge: în prezenţa  monoxidului de 

carbon hemoglobina formează carboxi-hemoglobină, cu maxime caracteristice la 540 nm şi 570 nm. 

Pigmentul verde din frunze, numit clorofilă, este un amestec de clorofilă A şi clorofilă B, 

ambele combinaţii ale porfirinei cu ioni de Mg(II). Cel care a separat petru prima dată pigmenţii 

clorofilei a fost botanistul rus Michael Tsvet, care pus astfel bazele cromatografiei
1
, metodă de 

separarare a compuşilor dintr-un amestec complex.  

Compuşii chimici care au un sistem cromofor nu sunt automat şi coloranţi. Coloranţii 

naturali şi sintetici sunt substanţe colorate care au proprietatea de a colora materiale naturale sau 

sintetice. Un colorant este o specie chimică colorată, care are la capetele sistemului cromofor grupe 

polare sau uşor polarizabile, donoare sau acceptoare de electroni, numite grupe auxocrome.  

În categoria coloranţilor de sinteză, cea mai mare importanţă practică o au coloranţii azoici, 

care sunt folosiţi pentru vopsirea fibrelor celulozice, proteice şi a pielii. Coloranţii azoici sunt 

compuşi organci în care grupa azo este legată de doi radicali aril sau de un radical aril şi un radical 

heterociclic sau un radical provenit de la un compus cu grupă metilenică activă. Coloranţii azoici au 

numeroase aplicaţii în chimia analitică cantitativă: ei sunt liganzi pentru cationi metalici sau 

contraion în formarea perechilor ionice extractibile în solvenţi organici, în ambele cazuri metodele 

de determinare a speciilor chimice de interes fiind spectrometrice. 

 

                                                           
1
 Fascinat de descoperirile secolului XIX, când   Nicéphore Niépce asociat cu Louis Daguerre au inventat fotografia (a 

scrie cu ajutorului luminii), iar fraţii Auguste și Louis Lumière au inventat cinematografia (a scrie cu ajutorul mişcării) 

Tsvet a numit metoda lui cromatografie, adică a scrie cu ajutorul culorilor. 

 

Fig. 3. Structura 

moleculei de porfină 
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Nu ştiu dacă textul acesta a trezit curiozitatea cititorului, dar ştiu sigur că veţi folosi în 

continuare telefoanele inteligente pentru a păstra clipe de viaţă pline de culoare. Şi atunci poate o să 

iscodiţi şi dincolo de imagine, spre domeniul ştiinţific al coloranţilor.  

Succes! 

 

Bibliografie generală 

1. C. D. Neniţescu, Chimie Organică, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, vol I şi II, 1980. 

2. P. Atkins, Molécules au quotidien, InterEditions, Paris, 1989. 

 

 

 

Prof. Dr. Irinel Adriana BADEA 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie 

 

 

 Noutăți 

 

Un grup de cercetători de la British School of Chemistry, condus de Prof. Stephen Mann 

FRS și Dr Pierangelo Gobbo, au sintetizat două tipuri de celule artificiale (protocelule) cu 

membrană proteică polimerică pe a cărei suprafață au grefat grupări complementare. În urma 

stabilirii unor legături chimice între aceste grupări complementare de suprafață, celulele artificiale 

au fost asamblate pentru a produce țesut artificial. Folosind un polimer termoresponsiv, capabil de a 

se dilata și contracta dacă temperatura sa crește sau respectiv scade în jur de 37 ͦC, cercetătorii au 

reușit ca acest polimer să pulseze susținut, prin intermediul acestor contracții. Prin includerea a 

diferite enzime în interiorul celulelor protoțesutului, s-a putut modula amplitudinea pulsurilor și s-

au putut controla semnalele chimice generate.  

 

Bibliografie 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181015113527.htm  
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COMPLECŞI DE INCLUZIUNE AI RECEPTORILOR MACROCICLICI 

Partea I 

 

Chimia gazdă-oaspete 

Obiectivul principal al chimiei gazdă-oaspete constă în studiul interacţiilor selective între o 

moleculă gazdă şi o moleculă oaspete. Moleculele gazdă (hosts) sunt acele molecule organice care 

prezintă o cavitate interioară. Acestea au abilitatea de a forma selectiv complecşi de incluziune cu 

molecule potrivite numite oaspete (guests) în baza complementarităţii structurale şi a interacţiilor 

non-covalente dintre gazdă şi oaspete conducând către recunoaşterea moleculară. Astfel, complexul 

gazdă-oaspete depinde de:  

 potrivirea dimensională între cavitatea gazdei şi diametrul moleculei oaspete;  

 aranjamentul spaţial al centrilor de legătură; numărul heteroatomilor din ciclul 

polieteric al gazdei;  

 abilitatea gazdei de a se ajusta sau a se împotrivi deformării adică rigiditatea sa;  

 grupările funcţionale ataşate gazdei şi natura solventului.  

Denumirea de host-guest chemistry a fost introdusă pentru prima dată de Donald J. Cram [1] 

pentru a descrie chimia complecşilor supramoleculari formaţi din două sau mai multe molecule sau 

ioni prin intermediul unor legături non-covalente: legăturile de hidrogen, interacţii ion-dipol,  dipol-

dipol, forţe van der Waals, interacţii π-π staking, cation-π, interacţii hidrofobe sau metal-ligand. 

Chimia gazdă-oaspete a cunoscut o dezvoltare rapidă începând cu cercetările lui Charles J. Pedersen 

care în 1967 prezintă prima sinteză de eter coroană şi anume, receptorul macrociclic 

dibenzo[18]coroană 6 cu afinitate pentru ionul de K
+
 asemănator macrociclului natural 

valinomicina [2]. În sistemul biologic valinomicina induce transportul ionilor de potasiu printr-o 

membrană mitocondrială.  

În 1969 Jean-Marie Lehn sintetizează criptanzii, derivaţi tridimensionali ai eterilor coroană 

având azot în structura lor alături de carbon şi oxigen [3] iar Donald J. Cram sintetizează sferanzii, 

receptori care formează complecşi de incluziune cu diferite molecule organice, anorganice sau 

biologice (Fig.1). Pentru deosebitele contribuţii aduse în dezvoltarea compuşilor macrociclici, 

Pedersen, Lehn şi Cram au primit Premiul Nobel pentru chimie în anul 1987. 

Astfel este definită chimia supramoleculară ca fiind “chemistry beyond the molecule” 

(chimia dincolo de moleculă) de către J.-M. Lehn. De asemenea, chimia supramoleculară este 

definită ca fiind “chimia ansamblurilor moleculare şi a legăturilor intermoleculare”. Mai mult, în 

2016 acest domeniu al chimiei supramoleculare primeşte al doilea Premiu Nobel pentru chimie  

CHIMIA ca pasiune 
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acordat cercetătorilor Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart şi Bernard L. Feringa 

pentru introducerea şi dezvoltarea maşinilor moleculare. Comparativ cu chimia moleculară, care se 

bazează pe legături covalente (legături tari), chimia supramoleculară se bazează pe legături 

intermoleculare, non-covalente (legături slabe). Pentru caracterizarea complecşilor gazdă-oaspete se 

utilizează următoarele metode: spectrofotometrice UV-Vis şi de fluorescenţă, spectrometria de 

rezonanţă magnetică nucleară (RMN), spectrometria bazată pe dicroism circular, spectrometria 

bazată pe difracţie de raze X, cromatografice, electrochimice şi calorimetrice. 

 

(a)                  (b)                             (c) 

Fig. 1. (a) Eter coroană (18-coroană-6), (b) criptand [2.2.2], (c) sferand 

 

În ultimii ani, chimia supramoleculară a cunoscut un progres deosebit datorită preocupărilor 

cecetătorilor de a proiecta arhitecturi supramoleculare care să imite procese specifice sistemelor 

biologice precum şi a potenţialului aplicativ al complecşilor gazdă-oaspete şi al dispozitivelor 

moleculare [4]. De asemenea, principii precum auto-asamblarea, auto-organizarea şi auto-

replicarea, specifice sistemului biologic, se regăsesc şi în chimia supramoleculară. În ultimile două 

decenii, chimia supramoleculară a avut un impact semnificativ în dezvoltarea chimiei analitice, 

domeniu ce cuprinde analiza chimică şi analiza instrumentală [5]. 

 

Recunoaşterea moleculară 

 Selectivitatea gazdei către oaspete pe baza complementarităţii sterice conduce la principiul 

recunoaşterii moleculare (Fig. 2). În sistemul biologic, acest ingenios concept de tip lacăt-cheie 

(schloss-schlüssel-prinzip) introdus de Emil Fisher [6] în 1894 se regăseşte în procese cu 

specificitate ridicată cum sunt: reacţiile enzimatice, asocierea antigen-anticorp sau legarea 

substratului de către proteina receptoare. Recunoaşterea moleculară stă la baza chimiei 

supramoleculare. 

CHIMIA ca pasiune 
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Fig. 2. Complementaritate sterică macromoleculă-moleculă [7]  

 

Receptori macrociclici utilizaţi în complecşi de incluziune  

 Receptorii macrociclici (eteri coroană, criptanzi, ciclodextrine, calix[n]arene, 

cucurbit[n]uril, hemicucurbit[n]uril şi pillar[n]arene), precum şi derivaţii acestora au proprietatea de 

a forma complecşi stabili şi selectivi cu substratul potrivit prin legături non-covalente. Evident, 

forma, mărimea şi flexibilitatea, atât a substratului cât si a gazdei, influenţează stabilitatea 

complexului. Dezvoltarea unor noi clase de compuşi macrociclici cu proprietăţi deosebite a deschis 

drumul spre aplicaţii în diverse domenii cum sunt: dispozitive moleculare, construcţia de noi 

materiale, cataliză, procese de separare sau industria medicamentelor. 

 

Eteri coroană, criptanzi 

Liganzii macrociclici sunt compuşi organici naturali sau sintetici care au în moleculă 

legături simple de tipul C-C şi C-X (X fiind un heteroatom: O, N, P) sau legături conjugate, ca de 

exemplu inelul benzenic (Fig. 1). Proiectarea şi sinteza receptorilor macrociclici cu structură 

predefinită a condus la obţinerea de noi materiale utilizate în realizarea rotaxanilor, catenanelor, 

pseudorotaxanilor sau a polimerilor supramoleculari. Alături de proprietăţile lor complexante, eterii 

coroană pot fi utilizaţi ca transportori mobili prin membrane lichide sau canale ionice (Fig. 3). 

Dezvoltarea canalelor ionice sintetice utilizând eterii coroană pentru transportul selectiv al 

protonilor, cationilor de Na
+
, K

+
 sau Ca

2+
 prin membrane lichide permite studiul canalelor ionice 

biologice, responsabile de funcţionarea normală a celulelor biologice. 

                

         (a)             (b) 

Fig. 3. (a) Canal ionic artificial [8]; (b) transport prin canal ionic 

CHIMIA ca pasiune 
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Receptorii macrociclici de tip eter coroană formează complecşi de incluziune cu ionul 

primar de amoniu prin formarea a trei legături de hidrogen (Fig. 4). 

 

Fig. 4. Complex de incluziune al ionului de amoniu cu 18-coroană-6 

 

Datorită cavităţii lor sferice, criptanzii (receptori tridimensionali) sunt buni receptori pentru 

metalele alcaline, alcalino-pământoase şi ionul de amoniu cu formarea unor complecşi mai stabili 

decât eterii coroană (Fig. 1). Complecşii formaţi se numesc criptaţi. 

O descriere a altor clase importante de receptori macrociclici puteți citi în numărul 5 al 

revistei CHIMIA. 

 

Concluzii 

Proiectarea unor arhitecturi supramoleculare bazate pe legături non-covalente care să imite 

procese specifice sistemelor biologice este o proprietate remarcabilă a receptorilor macrociclici. De 

asemenea, dezvoltarea maşinilor moleculare conduce către descifrarea mecanismelor complexe ale 

sistemelor biologice. Separarea compuşilor chirali cu receptori macrociclici chirali este o aplicaţie 

de interes în domeniul chimiei, farmaceutic şi medical.  
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EXPERIMENTEAZĂ 

 

„LAVA LAMP” 

Materiale necesare: avem nevoie de un pahar transparent înalt (sau o sticlă de aproximativ 

500 mL), colorant alimentar (de preferință roșu), ulei 250 mL, o pastilă efervescentă. 

Cum procedăm? Introducem în sticlă 250 mL apă (dacă folosim un pahar, îl umplem 

jumătate). Adăugăm câteva picături din colorantul alimentar. Amestecăm bine apa cu colorantul. 

Adăugăm apoi uleiul în proporție egală cu apa. Așteptăm câteva minute până observăm că cele 2 

lichide nemiscibile (uleiul-apa) se separă complet (uleiul este stratul superior, iar apa cel inferior). 

Punem apoi în pahar pastila efervescentă. 

Ce observăm? În contact cu faza apoasă, pastila efervescentă începe să elibereze dioxid de 

carbon. Bulele de gaz se ridică la suprafața stratului apos și apoi străbat stratul uleios generând 

efectul de „lava lamp”. Când pastila efervescentă se dizolvă se poate adăuga încă una și distracția 

reîncepe.  

 

BULETE EFERVESCENTE PENTRU BAIE 

Materiale necesare: avem nevoie de un castron, o linguriță, 10 g amidon, 30 g bicarbonat 

de sodiu, 15 g acid citric, colorant alimentar (opțional), clorură de sodiu (sare de bucătărie), 2 mL 

de sapun lichid, ulei esențial de lavanda (sau orice alt ulei esențial care ne place) și ulei vegetal 

(floarea soarelui sau ulei de măsline, ulei de migdale, etc) . 

Cum procedăm? Introducem în castronul uscat bicarbonatul de sodiu, acidul citric, amidonul 

și sarea, pe care le amestecăm foarte bine cu lingurța. Adăugăm opțional 1-2 picături dintr-un 

colorant alimentar și 2-3 picături din uleiul esențial. Omogenizăm prin amestecare energică cu 

lingurița. Adăugăm apoi săpunul lichid și amestecăm. Puțin câte puțin, se adaugă apoi, ulei vegetal 

pentru a putea forma în palme bulete (mingiuțe) de dimensiuni diferite. După ce formăm buletele, le 

lăsăm să se întărească. Sunt apoi gata pentru o baie parfumată, hidratantă și amuzantă. 

Ce observăm? În contact cu apa bicarbonatul de sodiu recționează cu acidul citric eliberând 

dioxid de carbon. Gazul eliberat ajută la dispersia uleiului în apa de baie și respectiv la eliberarea 

mai rapidă a compușilor volatili din uleiul esențial în camera de baie. 

Distracție placută! 

 

Lect. Dr. Ing. Cristina TODAȘCĂ 

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

ALIAJE - EXERCIȚII  

 

1. Aliajul de cupru cu aluminiu reprezintă un compus chimic care conține 12,3 % aluminiu. 

Stabiliți formula acestui compus. 

 

2. Ce acid – clorhidric sau azotic – se poate folosi pentru a scoate cuprul din aliaje? Din ce 

cauză?  

Scrieți ecuațiile reacțiilor chimice care au loc între cupru și acidul respectiv. 

 

Prof. Marinela ȘUICĂ 

Școala Gimnazială  „Sf. Nicolae’’ București 
 

  

Oxigenul poate avea diferite stări de oxidare De obicei, fiind un element electronegativ în 

majoritatea compușilor (de ex. H2O, Na2SO4) oxigenul are starea de oxidare +2. În compușii 

peroxidici (de ex. H2O2) starea sa de oxidare este -1 în timp ce starea de oxidare +1 o are doar în 

combinație cu cel mai electronegativ element din sistemul periodic și anume în compusul OF2 . 

[https://www.khanacademy.org/science/chemistry/oxidation-reduction/modal/v/unusual-oxygen-

oxidation-states] 

CITATE CELEBRE 

 -„Un vis nu devine realitate prin magie; aceasta are nevoie de transpirație, determinare 

și muncă asiduuă”  

 

 -„Succesul este rezultatul perfecțiunii, muncă susținută, învățarea din eșecuri, loialitate 

și perseverență” – Colin Powell (Secretar de stat al SUA) 

[https://www.brainyquote.com/lists/authors/top_10_colin_powell_quotes ] 

CHIMIA în exerciții și probleme 
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Probleme pentru pasionați 

DETERMINAREA CONȚINUTULUI DE CHININĂ DIN APĂ TONICĂ 

PRIN FLUORIMETRIE 

 

Fluorimetria este o tehnică analitică instrumentală foarte sensibilă ce are la bază fenomenul 

de fluorescență (emisia moleculară de radiație) [1]. La concentrații mici de substanță de analizat 

(analit) există o proporționalitate directă între concentrația analitului din proba supusă analizei și 

semnalul măsurat (Ie, intensitatea radiației emise de probă exprimată în unități arbitrare) cu ajutorul 

unui aparat numit spectrofluorimetru conform relației: 

Ie = constantă  Canalit 

Chinina este un alcaloid utilizat în tratarea malariei. În concentrații mici, chinina se găsește 

în băuturile de tip apă tonică, neavând efecte negative la acest nivel de concentrații [2]. Deoarece 

este un compus puternic fluorescent în soluție diluată de H2SO4 [3], conținutul de chinină din apă 

tonică poate fi determinat prin fluorimetrie folosind metoda adaosului standard unic cu aducere la 

același volum. Astfel, un volum de 0,1 mL apă tonică a fost diluat cu 0,1 M H2SO4 la balon cotat de 

10 mL. Pentru această probă s-a măsurat o intensitate de fluorescență Ie1 de 8,62 unități arbitrare 

(u.a). Într-un alt balon cotat de 10 mL s-au adăugat 0,1 mL probă de apă tonică și 0,15 mL soluție 

etalon (soluție cu concentrație exactă) de sulfat de chinină având concentrația de 50 ppm (1 ppm = 1 

g/mL) și s-a adus la semn cu  0,1 M H2SO4. Intensitatea de fluorescență, Ie2, măsurată pentru 

această probă a fost 17,57 u.a. Să se calculeze câte mg de chinină sunt conținute în cei 500 mL apă 

tonică.  

Având în vedere că FDA (Administrația USA pentru Alimente și Medicamente) prevede un 

conținut maxim admis de 83 ppm chinină în apa tonică [2] să se indice dacă băutura analizată 

îndeplinește condiția impusă de FDA. 
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HENRY LOUIS LE CHATELIER (1850-1936), 

O VIAȚĂ DEDICATĂ CHIMIEI 

 

 

 

 

 

 

  

[1] 

 

 Note biografice 

 Henry Louis Le Châtelier s-a născut la Paris, la 8 octombrie 1850 și a murit la 17 sept. 1936, 

în localitatea Miribel-les-Échelles.  

 A crescut într-o familie cu bogate tradiții științifice și tehnice. Tatăl său, Luis Le Châtelier, 

inspector general al minelor din Franța, a fost însărcinat de către Napoleon al III-lea să înceapă 

construirea rețelei de căi ferate din Franța. Membri apropiați ai familiei au fost ingineri și oameni de 

știință implicați în producția de calcar și de ciment, în construcții de căi ferate, minerit, fabricarea 

aluminiului și oțelului. Henry Louis era nepotul din partea maternă a lui Pierre Durand, unul dintre 

inventatorii cimentului [2].  

 Mama sa, Elisabeth Durand, și-a crescut cei șase copiii (Henry fiind primul dintre ei) după 

cele mai stricte standarde de educație.  

 Henry și-a început studiile la colegiul Rollin și a urmat în paralel și Academia Militară, 

obținând diploma de bacalaureat și respectiv de absolvire a școlii superioare militare în 1867 și, 

respectiv, 1868 [3].  

 În 1869 a început studiile la Școala Politehnică. În timpul școlarizării, frecventează 

laboratorul lui Henri Sainte-Claire Deville la Școala Superioară Normală.  

 Profesorul său de filozofie, Carpentier îl face să înțeleagă relația dintre metoda științifică și 

compoziția literară și îi insuflă interesul pentru domeniul umanist, al cărui admirator va fi. Studiile 

lui sunt întrerupte în 1871 din cauza izbucnirii războiului franco-prusian; tânărul Henry este 

mobilizat, ca toți studenții de politehnică, cu gradul de sublocotenent. 

  

Personalități      Interviuri 

Principiul lui Le Châtelier 
 

Dacă asupra unui sistem chimic aflat în 
echilibru dinamic se aplică o constrângere, 

echilibrul se deplasează în sensul diminuării 
constrângerii 
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 Le Châtelier s-a întors la colegiu École Polytechnique și a obținut o diplomă în știință și 

inginerie în 1875. Doi ani mai târziu, a devenit profesor de chimie la École des Mines, unde a 

început cercetarea pe cimenturi, ceramică și sticlă. Unele dintre experimentele sale cu cimenturi au 

necesitat măsurarea temperaturilor foarte ridicate, pentru care echipamentul disponibil la vremea 

respectivă era inadecvat. De aceea, el a realizat un termocuplu special (numit pirometru 

termoelectric) pe bază de platină și aliaj platină-rodiu, care îi poartă numele și cu care se pot măsura 

cu exactitate temperaturi ridicate [1, 2].  

 Ca profesor la École des Mines, Le Châtelier a luat parte la cercetările inițiate de guvernul 

francez privind exploziile miniere ce avuseseră loc la începutul anilor 1880. Această activitate a 

implicat studierea temperaturii și vitezei de aprindere a unor materiale existente în subteran dar și a 

altor condiții care afectează exploziile produse în mine. Rezultatele obținute de Le Châtelier, 

aplicate la arderea acetilenei, au dus la inventarea ulterioară a flăcării oxiacetilenice, utilizată și în 

prezent la tăierea și sudarea oțelului. În această perioadă, Le Châtelier a contribuit, deasemenea, la 

obținerea unor explozivi mai siguri și a îmbunătățit lampa de siguranță a minerului, inventată la 

începutul anilor 1800 de către Humphry Davy. 

 Le Châtelier a studiat reacții chimice ce au loc în furnalele de producere a oțelului.  

Experiența științifică a lui Le Châtelier a culminat cu descoperirea 

pentru care este cel mai bine cunoscut astăzi - PRINCIPIUL LUI LE 

CHÂTELIER. Conform acestui principiu, enunțat în 1884, atunci când 

asupra unui sistem chimic aflat în echilibru se acționează cu o 

constrângere, echilibrul se deplasează în sensul diminuării 

constrângerii. În esență, principiul prevede direcția în care o reacție chimică se deplasează atunci 

când se modifică următorii parametri: presiunea, temperatura, compoziția sistemului chimic aflat în 

echilibru, utilizarea de catalizatori [2].  

 Le Châtelier a dedus ecuații matematice care descriu sistemele chimice aflate în echilibru. 

Legat de această preocupare, marele chimist francez a recunoscut mai târziu că matematicianul 

american Josiah Willard Gibbs a fost cel care a oferit parțial soluțiile matematice de descriere a 

echilibrelor chimice, între 1876 și 1878. În consecință, în 1899, Le Châtelier a dedicat un an 

studierii acestei probleme, după care a tradus lucrarea inițială a lui Gibb despre echilibrele chimice 

[4]. 

 Folosind principiul lui Le Châtelier, oamenii de știință au reușit să optimizeze diverse 

procese chimice. De exemplu, Fritz Habermade a aplicat principiul lui Le Châtelier pentru a  

 

Personalități      Interviuri 
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dezvolta un procedeu practic de sinteză a amoniacului folosind azot și hidrogen. Le Châtelier însuși 

încercase acest lucru, dar a renunțat când amestecul său de gaze a explodat. 

 Le Châtelier a continuat să predea. A deținut posturi de profesor și la Collège de France, și 

la Sorbona. După ce a lucrat pentru guvernul francez în timpul primului război mondial, s-a retras 

din École des Mines în anul 1919, la vârsta de 69 de ani [2]. 

 De-a lungul carierei sale professionale și științifice a predat cursuri și a publicat mai multe 

lucrări, printre care: Procese de combustie (1898); Teoria echilibrului chimic (1898-1899); 

Proprietățile aliajelor metalice (1899-1900); Măsurarea temperaturilor ridicate (1900, în colaborare 

cu Boudourad); Aliaje de fier (1900-1901); Metode generale de chimie analitică (1901-1902); 

Siliciul și compușii săi (1905-1906); Aplicații practice ale principiilor fundamentale ale chimiei 

(1906-1907); Proprietățile metalelor și aliajelor lor (1907). Carbonul și legile generale ale chimiei 

(1908); Introducere în studiul metalurgiei (1912); Siliciul și silicații (1914) [1, 5]. 

 În anul 1907 a devenit membru al Academiei Regale de Științe a Suediei și al Academiei de 

Științe din Franța. 

 A fost căsătorit cu Geneviève Nicolas, cu care a avut șapte copii (patru fete și trei băieți), 

cinci dintre ei urmând cariere științifice [5]. 

 Pe data de 22 ianuarie 1922, Henry Le Châtelier a fost sărbătorit într-unul din amfiteatrele 

de la Sorbona, pentru cei 50 de ani de activitate științifică. Cu acest prilej, i s-a oferit o medalie de 

aur (realizată  de către sculptorul Lamourdedieu), având gravat pe o parte chipul său iar pe cealaltă 

parte, chimistul aflat în laborator, înconjurat de aparatele la care studia. Un comitet format din 130 

de membri s-a ocupat de organizarea evenimentului (de ex., s-a strâns suma de 170.000 de franci 

care au fost folosiți atât pentru organizarea serbării dar și pentru a plăti producerea medaliei de aur) 

[6].  

  

De reținut 

Mai jos, sunt prezentate câteva din gândurile transmise de către Le Chatelier 

auditoriului, la acest moment aniversar. 

 

 ”Tinerilor chimiști nu le pot recomanda îndeajuns să dea dovadă de modestie și să nu dea 

curs celor dintâi imbolduri spre a pune la îndoială toată știința clădită cu multă trudă de înaintașii 

lor. Mulțumindu-se, din contră, să adauge câteva virgulițe la un lanț întărit de alții. ... Faci 

descoperiri când poți și nu când vrei!” 

 

Personalități      Interviuri 
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 ”Viața omenească se aseamănă cu un mecanism uriaș ale cărui organe se îmbucă unele cu 

altele și a cărei mișcare e condusă de o putere care scapă controlului nostru. Liberul nostru arbitru 

intervine doar pentru a asigura buna funcționare a mașinii, cu spor deplin, să ungă roțile, să lege 

părțile între ele. … Călcarea legilor omenești și cele ale naturii, duc de-a dreptul la oprirea 

mașinii.” 

 ”Disciplina și respectul legilor sunt izvorul tuturor științelor, ..., a întregii civilizații. 

Disciplina este respectul de bunăvoie al legii, fie al celei sociale, hotărâte de oameni, fie al celor 

științifice pe care le găsim scrise de la începutul timpurilor în cartea cea mare a naturii.” [6] 

  Nota bene 

 Copil fiind, Henry Le Châtelier nu era atras de științele exacte dar educația primită de acasă, 

pasiunea pentru știință a tatălui și întâlnirea cu profesori pasionați de desciplinele pe care le predau 

și de munca cu elevii, i-au hotărât drumul profesional pe care l-a îmbrățișat cu dăruire, lăsând 

moștenire lumii comori științifice de neprețuit.  

 Iată ce declara savantul, după o viață dedicată științei chimiei. 

 ”Nu pricepeam nimic din matematică și eram printre ultimii trei din clasă. M-a luat 

(profesorul) cu binișorul și m-a făcut să înțeleg că tata fusese printre cei dintâi în clasa lui. După 

fiecare oră, mă lua câteva minute, îmi explica din nou părțile mai grele și mă asculta. ... A fost 

pentru mine o minune. Am început să fac probleme de geometrie fără întrerupere. După câteva 

săptămâni am devenit cel dintâi din clasă și am rămas așa de atunci încolo. Fără acest profesor, n-

aș fi ajuns niciodată în Școala Politehnică. ... Tata avea idei hotărâte asupra științelor. ... Tata a 

făcut totul să mă îndrume spre știință și a reușit.” [6] 
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INTERVIU 

 

cu elevul Cristian Nicolae Macovei, de la Colegiul Național 

„Bogdan Petriceicu Hașdeu” Buzău, care, la Etapa Națională a 

Concursului de Chimie „Raluca Rîpan” – desfășurată în perioada 8 

– 10 iunie 2018 la București, a obținut cel mai mare punctaj 

clasându-se pe primul loc. 

 

 Cristian, te rog să ne spui câteva cuvinte despre tine. 

Nu-mi este deloc ușor să vorbesc despre mine. Aș putea să 

mă caracterizez spunând că sunt un copil vesel, curios și 

perseverent: când un domeniu îmi trezește interesul, nu mă opresc 

până nu îl aprofundez. Aș putea spune că sunt ușor introvertit, dar 

am un grup de prieteni cu care mă simt foarte bine, avem preocupări 

comune și-mi este de ajuns. De asemenea, iubesc sportul, îmi place 

să joc tenis și baschet și ador plimbările cu prietenii mei. 

 

 De ce ai ai ales să participi la “olimpiada” de chimie încă 

din primul an în care ai luat contact cu această disciplină la școală? 

Interesul meu pentru chimie a fost trezit în clasa a V-a când am participat la un experiment 

realizat de elevii clasei a VIII-a în care ne-a fost prezentată o reacție spectaculoasă asemănătoare 

erupției unui vulcan. Acum știu că este vorba despre descompunerea dicromatului de amoniu. 

Ulterior, interesul meu a crescut deodată cu intrarea în laborator, unde am descoperit o mulțime de 

borcănașe pline cu substanțe care mi-au stârnit curiozitatea de a le studia și de a le descoperi 

secretele. 

 

 Ce a însemnat pentru tine calificarea și participarea la etapa națională a “olimpiadei” de 

chimie pentru clasa a VII-a, cunoscută sub denumirea de Concursul “Raluca Rîpan”? 

Pentru mine, participarea la Concursul de Chimie “Raluca Rîpan” a însemnat mai întâi 

munca și apoi răsplata: o bucurie extraordinară. Am fost mândru și onorat să particip la această 

etapă și că îmi reprezint județul și sper să particip și la următoarele ediții. Nu în ultimul rând, un 

câștig enorm pe care l-am avut eu au fost câțiva prieteni pe care mi i-am făcut și cu care am păstrat 

legătura prin intermediul rețelelor sociale și sper să ne vedem în vacanță sau la alte concursuri. 

   Personalități             Interviuri 



 

 CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.4/2018 - Ediție nouă  28 
 

 

 Ne poți împărtăși câteva impresii legate de Etapa Națională a Concursului de Chimie 

“Raluca Rîpan” 2018, la care tu ai obținut cel mai mare punctaj, clasându-te pe primul 

loc? 

În primul rând, m-au impresionat subiectele de la acest concurs, pe care le așteptam 

inabordabile și care, rând pe rând, s-au dovedit a fi interesante și rezolvabile. Am fost impresionat, 

mândru și fericit când am pășit în incinta Universității “Politehnica”, iar d-na ministru Ecaterina 

Andronescu m-a felicitat și mi-a dat o diplomă. 

 

 Ce planuri de viitor ai? Dorești să participi și în viitor la olimpiadele și concursurile de 

chimie? 

Desigur, planurile mele de viitor includ participarea la concursuri de chimie și studiul asiduu 

pentru obținerea unor rezultate excepționale. Ținta mea este ca în viitor să particip nu numai la 

concursuri și olimpiade naționale, să depășesc granițele fizice și educaționale ale țării mele.  

 

 Ce alte materii/discipline îți mai plac? Te-ai gândit cumva deja ce meserie ți-ar plăcea să ai 

în viitor? 

Sunt multe domenii care mă entuziasmează, precum: inginerie medicală, inginerie genetică, 

cercetare științifică, CERN (Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară). Nu știu prea mult 

ce înseamnă aceste domenii, dar mă captivează cercetarea și mi-aș dori să pot îmbina chimia cu 

fizica și informatica, care de asemenea mă fascinează.  

 

Îți dorim mult succes în continuare și sperăm să îți continui drumul spre tainele și frumusețile 

CHIMIEI. 

Interviu realizat de Iulia Gabriela DAVID 

 

GLUME 

 “- Domniță, vă rog frumos, un bilet la trenul de Cluj. 

- Bade, trenul de Cluj o plecat. 

- Unde ?!”  [https://bancuri.romaniax.ro/bancuri/trenul-de-cluj/ ] 
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INTERVIU 

 

cu eleva Amalia Maria Szebeni, de la Școala Generală „George Coșbuc” 

Sighetu Marmației, Maramureș, care, la Etapa Națională a Concursului de 

Chimie „Raluca Rîpan” – desfășurată în perioada 8 – 10 iunie 2018 la 

București, a primit din partea „CHIMIA – Revistă pentru elevi” Mențiunea 

specială pentru rezultatele deosebite obținute de cel mai tânăr participant. 

 

 Amalia, te rog să ne spui câte ceva despre tine. 

Ma numesc Szebeni Amalia Maria, am 12 ani și sunt elevă în clasa a 

VII-a A, la Școala Gimnazială „George Coșbuc” din Sighetu 

Marmației, județul Maramureș. 

 

 De ce ai ales să participi la „olimpiada” de chimie înca din primul an în care ai luat 

contact cu această disciplină la scoală? Ce te-a atras spre chimie? 

În clasa a V-a, părinții mi-au făcut cadou cartea „Misterele CHIMIEI”. De atunci am fost 

nerăbdătoare să dezleg și alte taine ale acestei materii. În clasa a VII-a,  am cunoscut-o (ca dascăl la 

catedră) pe doamna profesoară de chimie Dragoș Reghina, o persoană devotată muncii sale, un 

pedagog desăvârșit, răbdătoare, dar totodata exigentă, care mi-a insuflat dragostea pentru această 

știință. 

 

 Ce a însemnat pentru tine calificarea și participarea la etapa națională a „olimpiadei” de 

chimie pentru clasa a VII-a, cunoscută sub denumirea de Concursul „Raluca Rîpan”? 

Calificarea și participarea la etapa națională a Concursului „Raluca Rîpan” a fost o mare 

bucurie, o nouă provocare și încununarea muncii depuse până atunci. 

 

 Ne poți împărtăși cateva impresii legate de Etapa Națională a Concursului de Chimie 

„Raluca Rîpan” desfășurată la București în perioada 8 - 10 iunie 2018, la care tu ai fost cel 

mai tânăr participant? 

În legătură cu vârsta mea, în comparație cu a celorlalți participanți, nu am simțit nici o 

diferență. La concursurile școlare se mai întamplă să fiu întrebată în ce clasă sunt, sau să fiu 

îndrumată către sălile cu elevi în clase mai mici.  

Participarea mea la Etapa Națională a Concursului de Chimie „Raluca Rîpan” desfășurată la  

      Personalități          Interviuri 
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București a fost o ocazie, poate unică în viața, să cunosc personalități ale învățământului universitar 

romanesc, să-mi fac prieteni noi, să vizitez obiective importante din București și să merg pentru 

prima dată cu trenul (Baia Mare – București – Baia Mare). 

 

 Ce planuri de viitor ai? Dorești să participi și in viitor la olimpiadele si concursurile de 

chimie? 

Având în vedere că voi fi clasa a VIII-a, mă voi pregăti intens pentru testele naționale, însă 

nu voi neglija chimia, îmi doresc să mă calific din nou la Etapa Națională, dar de această dată visez 

la un loc pe podium. 

 

 Ce alte materii/discipline îți mai plac? Te-ai gândit cumva deja ce meserie ți-ar place să ai 

în viitor? 

Îmi plac toate materiile, dar pe lângă chimie îmi place mult biologia și matematica. 

Din clasa a III-a visez să devin medic neonatolog. 

 

 Îți dorim mult succes în continuare și sperăm să îți continui drumul spre tainele și 

frumusețile CHIMIEI. 

Multumesc! 

Interviu realizat de Iulia Gabriela DAVID 

 

 Se împlinesc 150 de ani de la descoperirea tabelului 

periodic de către Dimitry Mendeleev, în 1869. Pentru a 

evidenția importanța sistemului periodic în știință și tehnologie 

UNESCO a declarat 2019 ca „Anul Internațional al 

Tabelului Periodic al Elementelor Chimice”. 

https://www.iypt2019.org/  

 Sub Motto-ul „100 de ani de creare a unui limbaj comun pentru chimiști” Uniunea 

Internațională de Chimie Pură și Aplicată (IUPAC) aniversează 100 de ani de existență. 

https://iupac.org/100/  

 Celebrăm Centenarul Societății de Chimie din România (SChR). 

 Anul școlar/universitar 2018 – 2019 este considerat în Franța „Anul CHIMIEI, de la școala 

primară până la universitate”. http://eduscol.education.fr/cid123019/annee-de-la-chimie-

2018-2019.html  

     Personalități           Interviuri 
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ARTIFICIILE, DELICIUL VIZUAL... PENTRU TOATE VÂRSTELE! 

  

Tema artificiilor este provocatoare și prezintă interes pentru toate vârstele. În această lucrare 

ne-am propus să arătăm ce elemente chimice se folosesc pentru a obține culorile dvs. preferate și de 

unde a început povestea lor. Desigur, le putem întâlni la orice petrecere de Anul Nou și la diverse 

evenimente, fiind extrem de folosite pe toate meridianele. Suntem fascinați de culorile produse de 

elementele chimice la reacția în flacără. De aceea, vă vom sumariza deliciul vizual provocat de 

culorile artificiilor! 

Povestea artificiilor a început acum mai bine de 2000 de ani, dar descoperirea formei lor 

actuale se consideră că datează de aproximativ 1000 ani și este atribuită unui calugăr chinez pe 

nume Li Tian, care a observat că dacă prafului de puşcă introdus într-un tub de bambus i se dă foc, 

se obține o explozie spectaculoasă de sunete şi lumini [1]. Pentru că artificiile sunt ceva deosebit, în 

fiecare an la 18 aprilie chinezii sărbătoresc această invenție [2] iar 90% din producția mondială 

actuală de artificii  este asigurată de China, în timp ce cel mai mare consumator de artificii din lume 

este compania Walt Disney [3]. 

Arderea sau combustia este o reacție chimică rapidă între un combustibil și un oxidant, 

însoțită de degajare de căldură și, uneori și de lumină (flacără). În majoritatea arderilor oxidantul 

este oxigenul din aer [4].
 

Artificiile sunt amestecuri de doi sau mai mulți componenți, de regulă oxidant, carburant, 

lianți și alte adaosuri (de ex. substanțe care sunt responsabile de colorația flăcării) ce dau prin ardere 

efecte luminoase, termice, fumigene, acustice, sau de altă natură [5, 6].  

Acum este timpul să descoperim substanțele din spatele culorilor ce ne încântă privirea!  

Deoarece ar fi prea mult de scris despre sărurile elementelor a căror reacție în flacără a vom 

descrie, vom adăuga doar câteva informații legate de metalul responsabil de colorația flăcării. 

 Roșu - săruri de stronțiu și de litiu.  

Stronțiul este un metal alcalino-pământos, gri- argintiu care este mai moale decât calciul și 

mult mai reactiv cu apa.  

Litiul este un metal alcalin de culoare alb-argintie, iar în condiții normale, este cel mai ușor 

metal. La fel ca toate metalele alcaline, litiul este foarte reactiv, se corodează rapid în aer umed 

pierzându-și luciul și înnegrindu-se, fiind din acest motiv păstrat sub un strat de ulei. 

 Roșu-portocaliu –fierul (pilitură - Figura 1). 

Fierul este situat înaintea hidrogenului în seria reactivității metalelor, fiind di- și trivalent. 

Reactivitatea sa crește dacă este folosit sub formă de pilitură. El reacționează cu oxigenul 
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din aer producând mici scântei de culoare portocalie cu formare de oxid feroferic. 

 Galben - verzui – săruri de bariu. 

Proprietățile chimice ale bariului sunt asemănătoare cu cele ale calciului și ale celorlaltor 

metale alcalino-pământoase. Bariul reacționează cu apa și cu oxigenul mai puternic decât 

majoritatea metalelor alcalino-pământoase și se dizolvă ușor în aproape toți acizii - excepție face 

acidul sulfuric concentrat. 

 Verde - albastrui – săruri de cupru.  

Cuprul nu reacționează cu apa, dar reacționează încet cu aerul atmosferic; în urma acestei 

reacții, pe suprafața cuprului se formează un strat verde de cupru oxidat. 

 Argintiu –magneziu (alb încins - Figura 2) și aluminiul (scântei strălucitoare). 

Compuși ai magneziului, în principal oxidul de magneziu, sunt utilizați la producerea fontei 

și oțelului, industria metalelor neferoase, a sticlei și a cimentului.  

Aluminiul este foarte folosit în industrie datorită rezistenței sale la oxidare, proprietăților 

mecanice bune și densității sale mici [7]. 

Pentru a observa deliciul vizual, am ales să realizăm reacțiile în flacără a câtorva substanțe 

chimice. Mai jos sunt prezentate fotografii pentru două dintre aceste reacții (Figurile 1 și 2). 

 

Fig. 1. Arderea pulberii de fier      Fig. 2. Arderea magneziului       
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CHEMILUMINISCENȚA 

  

Chemiluminiscența reprezintă emisia luminii în urma unei reacții chimice. În timpul acestor 

reacții chimice se produce o cantitate mare de energie care este absorbită de unul din produșii 

intermediari sau un pigment fluorescent acesta ajungând astfel într-o stare excitată, instabilă. Când 

revine la starea stabilă, de minimă energie, acesta va ceda energie sub formă de lumină [1]. 

  Când atomul primește energie din exterior, electronii săi trec pe nivele energetice superioare 

și atomul trece într-o stare excitată. După aproximativ 10-100 nanosecunde, când acesta revine la 

starea lui inițială, electronii revin pe nivelele inferioare și vor ceda energia primită la excitare, de 

regulă, sub formă de radiație electromagnetică [2]. 

 

Utilizări ale chemiluminiscenței 

1. Criminalistică 

Chemiluminiscența este folosită în criminalistică pentru depistarea și evidențierea urmelor 

de sânge (fig.1). O soluție de luminol și peroxid de hidrogen este pulverizată peste zona în care 

medicul legist suspectează că ar fi sânge. Fierul prezent în hemoglobina din sânge catalizează 

reacția dintre cele două. Deoarece doar o cantitate foarte mică de fier este necesară pentru a cataliza 

reacția, urmele de sânge pot fi depistate chiar dacă ele nu sunt vizibile cu ochiul liber [3]. 

                                                 

Fig.1. Sânge evidențiat prin reacția de chemiluminiscența a luminolului [4]  

 

2. Detectarea concentrației de monoxid de azot pentru testarea calității aerului în mediul 

înconjurator  

Măsurarea chemiluminometrică a concentrației de NO din aerul expirat este o metodă nouă 

de diagnostic și monitorizare a inflamației pulmonare în cazul astmului [5].  

Cantitatea de lumină produsă în reacția NO cu ozon (O3) este direct proporțională cu 

concentrația monoxidului de azot din proba de aer, iar această lumină poate fi detectată cu ajutorul 

unui tub fotomultiplicator pentru a determina gradul de poluare al aerului [6, 7]. 
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3. Divertisment 

  Bețele luminoase sunt cel mai des utilizate în divertisment, ele fiind des folosite la petreceri 

și concerte. Un băț luminos este format dintr-un tub de plastic ce conține un amestec de difenil 

peroxioxalat și un pigment fluorescent. În funcție de pigmentul folosit, culoarea luminii rezultate va 

fi diferită. În interiorul tubului de plastic se mai află un tub mai mic de sticlă ce conține peroxid de 

hidrogen. Când bățul este îndoit, tubul de sticlă se sparge, iar peroxioxalatul este oxidat de apa 

oxigenată într-o reacție în care se elibereză energie, care va fi preluată de pigmentul fluorescent, 

acesta trecând într-o stare excitată. Prin revenirea în stare fundamental pigmentul produce lumină 

[8]. 

4. Bioluminiscența     

Bioluminiscența reprezintă emisia luminii de către un organism viu (fig.2), ca un caz  

particular al chemiluminiscenței. Ea este folosită de către viețuitoare pentru: atragerea hranei, 

apărare, camuflare, împerechere, comunicare [9]. 

                                                   

Fig. 2. Panellus stipticus [10] 
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PROTEINELE ȘI IMPORTANȚA ACESTORA ÎN INDUSTRIA FURAJERĂ 

 

 Nutriția, în sensul general, este o știință recentă, pentru că a apărut cu puțin înainte de 

mijlocul secolului XX. Ea este de fapt rezultanta unor discipline de bază, cum ar fi biochimia și 

fiziologia, care permit definirea și înțelegerea cerințelor nutriționale ale animalelor și ale omului 

[1]. 

 Contrar plantelor și numeroaselor specii bacteriene, păsările, ca și animalele superioare, sunt 

incapabile să își sintetizeze aminoacizii esențiali de care au nevoie pentru sinteza proteică și 

dezvoltarea țesuturilor, depinzând foarte mult de calitatea rețetei de furajare. Furajele combinate 

sunt nutrețuri complexe obținute pe cale industrială, prin amestecarea diferitelor leguminoase, a 

concentratelor de vitamine și a sărurilor minerale [2]. Ele previn apariția bolilor carențiale și asigură 

menținerea stării de sănătate a animalelor, reducând pierderile de efectiv [3]. Cele mai 

reprezentative caracteristici sunt procentul de proteină și energia metabolizabilă, precum și 

aminoacizii constituenți, vitaminele și mineralele [4]. 

 În activitatea noastră experimentală, am urmărit identificarea aminoacizilor prin reacțiile de 

culoare specifice acestora și o serie de determinări cantitative (umidatea și conținutul de proteină 

brută). Proba de analizat s-a obținut amestecând 50 g furaj cu 200 ml apă. După 30-40 de minute se 

agită din când în când și se filtreaza pe un filtru cutat, obținându-se o soluție clară de proteină [5]. 

 Determinări calitative.  

Prin reacția Pauly s-a pus în evidență prezența inelului imidazolic din histidină și gruparea 

fenolică din tirozină din proba analizată, prin apariția unei colorații roșii a soluției, datorită formării 

în mediu bazic a unui colorant azoic între sarea de diazoniu a acidului sulfanilic și inelul imidazolic 

din histidină [5]. 

 

                                                                                   Colorație roșie 

                Reacția Xantoproteică. La tratarea probei proteice cu acid azotic concentrat s-a observat 

formarea unui precipitat de culoare galbenă. Culoarea se intensifică la adăugarea de hidroxid 

alcalin, trecând în portocaliu, ca urmare a formării de nitrofenoxizi. Reacția se datorează resturilor 

fenolice ale tirozinei și fenilalaninei (prezența nucleului aromatic în probă) [5]. 
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[6] 

 Reacția biuretului implică tratarea probei proteice puternic alcaline cu soluție de CuSO4. 

Apariția colorației violet sau albastru-violet confirmă, astfel, prezența peptidelor care au în structura 

lor cel puțin trei aminoacizi, adică 2 legături peptidice [5]. 

[6] 

 Identificarea sulfului se face prin fierberea probei cu Pb(CH3COO)2 în mediu bazic. Se 

constată apariția unui precipitat negru de PbS. Se mai poate recunoaște PbS prin solubilizarea cu un 

acid mineral mai puternic (HCl), degajându-se H2S, având miros de ouă clocite. Reacția se 

datorează prezenței aminoacizilor cu grupe tiolice (–SH), în proba de analizat (metionină, cisteină) 

[5]. 

Proteina-S + 2 NaOH  Na2S 

Na2S + Pb(CH3COO)2  PbS + 2 CH3COONa [7] 

  

Determinări cantitative.  

Determinarea umidității furajelor constă în mărunțirea probei și deshidratarea acesteia în 

anumite condiții (tip de cuptor, timp și temperatură de uscare) specifice naturii furajelor. Scăderea 

greutății masei de furaj în urma uscării se determină prin cântărire [8].  

Conținutul de proteină brută din furaje se evaluează pe baza conținutului de azot, 

determinat prin metoda Kjeldahl.  

(1) Proba (eșantion) se dizolvă în acid sulfuric în prezența unui catalizator (CuO sau CuSO45H2O) 

[8] și se încălzește. Azotul organic este convertit în NH4
+
, care în prezență de H2SO4 formează 

sulfat de amoniu. 

Proteina-N + H2SO4  CO2 +H2O+ (NH4)2SO4  

 (2) Soluția acidă se alcalinizează cu soluție de hidroxid de sodiu pentru a elibera NH3. 

(NH4)2SO4 + 2NaOH   2NH3+Na2SO4+H2O 

Culoare galbenă

(Albastru)
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(3-5) Amoniacul eliberat este lichefiat și reținut într-un vas de colectare ce conține o soluție de acid 

boric (H3BO3 sau B(OH)3) și câteva picături de amestec de indicator roșu de metil și verde de brom 

crezol (Figura 1). Când NH3 reacționează cu acidul boric, culoarea soluției se modifică de la roz-

violet la verde datorită virajului indicatorului. 

NH3 + H3BO3 + H2O  NH4
+
 + B(OH)4

- 

NH3 din soluția de acid boric se titrează cu soluție de HCl până la prima apariție a culorii roz 

(Figura 2).  

NH3 + H3BO3 + H2O  NH4
+
 + B(OH)4

- 

Din calcul se determină conținutul de proteină brută. 

 

Fig. 1. Reprezentarea schematică a etapelor metodei de determinare a conținutului total de poteine 

din furaje [9] 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Titrarea cu HCl a amoniacului rezultat în urma digestiei probei de furaj. 

 

 Concluzii. În urma identificărilor calitative, proba de furaj analizată conține următorii 

aminoacizi: histidină (nucleu imidazolic – caracter aromatic), tirozină (nucleu aromatic), 

fenilalanină (nucleu aromatic), cisteină, cistină, metionină (aminoacizi ce prezintă grupări tiol sau 

punți de sulf). În urma determinărilor cantitative efectuate s-au stabilit: procentul de proteină din 

furaj și umiditatea furajului (Tabelul 1).  

1. Probă supusă digestiei chimice 

(H2SO4+catalizator, tC)

2. Neutralizare 

cu NaOH

3. NH3 format 

este antrenat 

cu vapori de apă

4. Lichefierea NH3

5. NH3 + 50 mL H3BO3 4% +  6-7 picături indicator

(interval de viraj 4,8-5,5)

6.  În mediu bazic soluția de captare 

își schimbă culoarea în verde
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Tabelul 1. Rezultate exprimentale obținute la analiza probelor de furaj 

 

Probe  analizate: Procent proteină Umiditate  (%) 

Probă furaj de analizat 1 20,30 8,94 

Probă furaj de analizat 2 20,47 9,02 

Probă furaj de analizat 3 20,43 8,87 

Probă furaj de analizat 4 20,84 8,97 

Probă furaj analizat anterior 20,92 8,93 

 

Trebuie menționat că prezența aminoacizilor următori influențează pozitiv creșterea și 

dezvoltarea păsărilor: metionina – are rol asupra formării penajului; colina și lisina – influențează 

calitatea cărnii (aceasta prezintă o compoziție neomogenă, carnea de la piept fiind de culoare albă, 

bogată în proteine, iar cea de pe restul corpului are o cantitate mai mică de proteină, însă e mai 

bogată în grăsimi) [10] și formării anticorpilor păsărilor;  acidul aspartic și treonina – influențează 

activitatea enzimelor, a hormonilor și a anticorpilor; oseina – are rol în metabolismul oaselor 

(oseina este o proteină de natura colagenului), care face parte din fracția organică a țesutului osos.  

Proporția de oseină din oase variază în funcție de vârsta osului și de funcția sa: oasele cu o 

mare elasticitate și cele mai tinere au o proporție mai mare de oseină, iar cele mai rigide și cele cu 

durată lungă au mai puține oseine, motiv pentru care acestea sunt mai fragile. 
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OTRAVA SÂNGELUI ALBASTRU 
 

 

Azotații și azotiții, cunoscuți uzual sub numele de nitraţii și nitriţi, din alimentaţie au devenit 

în ultimii ani un subiect din ce în ce mai discutat. Aceşti anioni sunt baze conjugate ale acidului 

azotic, respectiv ale acidului azotos. 

Efectele acestora au fost, de-a lungul anilor, discutate prin mass-media şi cercetate în 

laboratoarele medicilor, ajungându-se la anumite concluzii asupra efectelor ingerării azotaților 

(nitraţilor) şi azotiților (nitriţilor). Cel mai important efect este cel asupra copiilor de până la 6 luni, 

acesta fiind methemoglobinemia, denumită și „Boala Albastră” a copilului cauzată de apariția 

cianozei care se datorează transformării ionului de Fe
2+ 

din hemoglobină în ion Fe
3+

 schimbând 

numele acestei molecule în methemoglobină. 

Methemoglobina nu este capabilă să transporte oxigen 

atât de eficient la ţesuturi, ajungându-se de la cianoză 

ușoară până la moarte [1].
 
Alte efecte secundare au mai 

fost descoperite, cel mai relevant dintre acestea fiind 

creşterea riscului de cancer gastric prin degradarea 

compuşilor în nitrozamine, considerate cancerigene [2]. 

În cadrul comisiilor Uniunii Europene s-a decis 

ca doza maximă admisă de azotați (nitrați) și azotiți 

(nitriți) în apa potabilă să fie de 50 mg NO3
-
 /L 

respectiv 0,5 mg NO2
-
 /L, valori  preluate și de România [1]. Alte state membre și-au impus 

propriile praguri-limită, cum ar fi Marea Britanie (18-42 mg/L) [3] sau Irlanda (37,5 mg/L) [4]. În 

schimb pragul-limită în domeniul produselor de carne procesată este crescut la 70 mg/kg [5]. 

Pentru a vedea dacă atât apa îmbuteliată cât și carnea procesată se încadrează în limitele 

impuse de lege am efectuat două activități experimentale. 

Pentru ambele activități experimentale am folosit metoda spectrofotometrică. 

Spectrofotometria este o ramură a spectroscopiei moleculare ce se ocupă cu analiza calitativă dar 

mai ales cantitativă a substanțelor anorganice sau organice pe baza spectrelor lor de absorbție a 

radiației electromagnetice în domeniul UV-VIZ [6]. Pentru dozarea azotaților (nitraţilor) din apele 

îmbuteliate am folosit metoda cu acid sulfosalicilic realizată folosind acid sulfuric, salicilat de sodiu 

(pentru a genera acidul sulfosalicilic), azidă de sodiu cu rol de a îndepărta interferența azotiților, 

sarea disodică a acidului etilendiaminotetraacetic (EDTA) cu rol de a evita precipitarea sărurilor de  
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Ca
2+

 și Mg
2+

 și soda caustică [7]. După adăugarea tuturor reactivilor, soluțiile au căpătat o culoare 

galbenă a cărei absorbanță am măsurat-o la 415 nm. Reacțiile care au dus la formarea culorii 

galbene sunt: 

 

 

 

La terminarea prelucrării și analizării tuturor probelor am ajuns la concluzia că apa plată  

îmbuteliată Dorna are cantitatea cea mai mare de azotați (nitrați), respectiv 5,2329 mg/L, iar cea 

Perla Moldovei cea mai mică, respectiv 0,7010 mg/L.  

În dozarea cantității de azotiți din aceleași probe de apă am folosit un reactiv de culoare 

format din 4-aminobenzensulfonamidă, diclorhidrat de N-(1-naftil)-etilen diamină și acid 

ortofosforic ce au conferit apelor o culoare magenta a cărei absorbanță am măsurat-o 

spectrofotometric la lungimea de undă de 540 nm [7, 8]. Următoarele reacții au stat la baza colorării 

în magenta a probelor de carne și de apă analizate în vederea determinării conținutului de azotiți [9].  

 

 

 

După compararea rezultatelor am ajuns la concluzia că Aqua Carpatica are cea mai mică 

cantitate de azotiți (nitriți), respectiv 0,0067 mg/L și Devin are cea mai mare cantitate, respectiv 

0,0607 mg/L. În analiza cantității de azotiți (nitriți) din carnea procesată am folosit reactivul de  

Cercul 
de 

CHIMIE 



 

 CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.4/2018 - Ediție nouă  41 
 

 

 

culoare menționat în analiza apei alături de ferocianură de potasiu trihidratată, acetat de zinc 

dihidratat si soluție saturată de borax [10]. Probele analizate au căpătat aceeași culoare magenta a 

cărei absorbanță am măsurat-o spectrofotometric la lungimea de undă de 540 nm. La finalul 

calculelor am ajuns la concluzia că cea mai mică cantitate de azotiți se află în Parizerul țărănesc 

respectiv 12,44 mg/kg, iar cea mai mare cantitate se găsește în Salamul Victoria respectiv 38,97 

mg/kg.  

         După realizarea acestui proiect am concluzionat că anionii azotat și azotit au un efect vizibil 

asupra funcționării corpului uman și, deși pe ambalaje se prezintă o cantitate din acești compuși 

chimici mai scăzută decât realitatea sau chiar egală cu zero pentru a atrage mai mulți cumpărători, 

valorile se mențin în limitele impuse de legislația în vigoare. 
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IDENTIFICAREA CALCIULUI DIN OASE  

 

Scopul experimentului (ipoteza): Oasele mamiferelor conțin calciu. Identificarea calciului 

din oase ne arată importanța consumului de alimente bogate în acest nutrient (element). 

Materiale necesare: pulbere de os,  soluție 15%  HCl, soluție 15% H2SO4, mojar cu pistil,  3 

pahare Erlenmeyer,  pâlnie de filtrare, hârtie de filtru, pipetă, lame, lamele de sticlă,  microscop.   

Realizarea experimentului: Se obține pulberea de os prin calcinarea și mojararea oaselor 

degresate de mamifer (Figura 1). Se pune un vârf de cuțit de pulbere de os într-un pahar 

Erlenmeyer, se adaugă puțină soluție 15%  HCl pentru dizolvarea sărurilor minerale (Figura 2) și se 

filtrează (Figura 3). În fitrat se adaugă 100 mL de soluție 15% H2SO4, se amestecă și se lasă câteva 

minute în repaus. Se recoltează cu pipeta puțin lichid din fundul eprubetei și se plasează lichidul pe 

lama de sticlă. Se acoperă cu lamela și se observă la microscop.  

 

 Fig. 1. Os de mamifer                                  

   

                         Fig. 2. Pulbere de os și reactivi             Fig. 3. Filtrarea probei de os dizolvate 

 

Rezultate obținute: Prin mojararea oaselor s-a obținut o pulbere de culoare maronie. La 

adăugarea soluției 15%  HCl se dizolvă o cantitate mică de pulbere de os. În urma filtrării a rezultat 

un filtrat de culoarea alb-gălbuie care, după adăugarea soluției 15% H2SO4 începe să se tulbure.  

La microscop s-au observat cristale de forme variate: aciculare, prismatice, macle în formă 

de vârf de lance (Figura 4). 
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Fig. 4. Cristale observate la microscop 

 

Explicarea fenomenelor observate:  Soluția de HCl a dizolvat sărurile de calciu (carbonat de 

calciu, fosfat tricalcic, fluorură de calciu, bicarbonați de calciu, etc) din os. Soluția de H2SO4 

precipită sulfatul de calciu, sub formă de cristale aciculare, 

observate la microscop. 
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FULERENE 

 

Fulerenele reprezintă a treia formă alotropică a carbonului (pe lângă grafit și diamant) 

(Figura 1).  Ele au fie forme sferice (de tip dom geodezic: C60, C540), fie forme cilindrice 

(nanotuburile, descoperite în 1991 de japonezul Iijima Sumio).  

 

 

Fig. 1. Cele trei forme alotropice ale carbonului a) diamant, b) grafit și c) fulerena [1]. 

 

Fulerenele au fost descoperite în 1985 de Sir Harold W Krotop (UK), Richard E. Smalley și 

Robert F. Curl Jr. (USA) pentru care au primit premiul Nobel pentru CHIMIE în 1996.
 
Numele lor 

provine de la numele arhitectului american Richard Buckminster Fuller, creatorul domului geodezic 

(în anii 1960), deoarece ideile acestuia i-a ajutat pe cercetătorii de mai sus să își imagineze structura 

acestor compuși [1, 2]. 

Prima publicație legată de fulerene a fost în 1985 în Nature iar în 1991 [3] fulerena a devenit 

molecula anului deoarece a atras cel mai mare interes științific, viteza medie de publicare pe acest 

subiect fiind de 13 ore în primii ani după descoperirea sa. Fulerenele există în natură și în spațiul 

interstelar [2, 4]. 

 Principalul reprezentant al clasei anterior menționate este fulerena C60, care are 60 de atomi 

de carbon uniți prin legături simple (în pentagoane) și duble (în hexagoane), aranjați sub forma unui 

poliedru alcătuit din 12 fețe pentagonale și 20 de fețe hexagonale, care inspiră structura unei mingi 

de fotbal moderne. Raportul dintre mărimea moleculei de fulerenă și mărimea unei mingi de fotbal 

este egal cu cel dintre o minge de fotbal și Pământ, diametrul Pământului, a mingii de fotbal și al 

moleculei de fulerenă C60 fiind 12,75 × 10
6
 m, 2,2 × 10

−1
 m și respectiv 7,0 × 10

−10
 m [4]. 

După descoperirea în 1990, de către Wolfgang Krätschmer de la Institutul Max Planck 

pentru Fizică Nucleară Heidelberg, Germania și Donald Huffman de la Universitatea din Arizona, 

SUA, a unei metode simple de obținere a fulerenelor, prin descărcare în arc electric între doi 

electrozi de grafit în atmosferă de heliu, acestea au început să fie produse în cantități macroscopice 

[2]. 
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Structura fulerenelor le conferă acestora următoarele proprietăți fizice:  

 sunt solide, 

 sunt stabile și rezistente la temperaturi sau presiuni mari,  

 au culoare neagră și un nivel de opacitate ridicat,  

 au o duritate mică, 

 sunt bune conducătoare de căldură și electricitate; prin țnglobarea de metale alcaline 

și alcalino-pământoase în structura compușilor cristalini C60 aceștia devin 

supraconductori la temperaturi peste 19K, 

 sunt solubile în benzen, toluen, cloroform [2]. 

 Fulerenele (cu precădere C60 care se comportă ca o alchenă cu deficit de electroni dar uneori 

se comportă și ca un compus aromatic [5]) pot lua parte la mai multe reacții: descompunere sub 

acțiunea laserului (duce la restrângerea compusului până la C32), reacții redox (cu posibile aplicații 

în electronică [1, 2]), pot reacționa cu radicali liberi având efect antioxidant, protector asupra 

celulelor (cu posibile aplicații biomedicale, Fig. 2 [4]), reacții de adiție (Fig 3) [3, 4], halogenarea 

(reacție de substituție, conduce la modificarea proprietăților fulerenelor, de ex. a solubilității, 

diminuarea delocălizarii electronice și a aromaticității fulerenei C60, bromurarea are ca efect o 

modificare a culorii fulerenei C60) iar prin substituirea halogenilor cu alte grupări (de ex. fenil) se 

pot obține derivați noi de fulerenă [1-3]. 

De asemenea, s-a demonstrat că fulerenele sunt nanomateriale compatible cu biomoleculele 

iar sub acțiunea radiației din domeniul vizibil C60 poate produce specii de oxigen, fiind astfel 

adecvată pentru terapia fotodinamică (PDT) [4]. 

 

 

Fig. 2. Distribuția aplicațiilor biomedicale ale fulerenelor [4] 
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Fig. 3. Reacția de cicloadiție la fulerene [4] 

 

Structura fulerenei se poate determina și în cadrul următoarei aplicații:  

Știind că molecula C60  este o succesiune de 20 de hexagoane și de p pentagoane, aflați valoarea lui 

p [6]. 

Rezolvare 

Se notează: m = numărul de muchii; f = numărul de fețe; p = numărul de pentagoane; v = numărul 

de vârfuri = 60; h = numărul de hexagoane = 20 

Fiecare față este fie un hexagon, fie un pentagon => f = p + h    (1) 

Fiecare muchie este determinată de 2 vârfuri, fiecare vârf este intersecția a 3 muchii (deoarece fețele 

au mai mult de 3 laturi) => 3  v = 2   m        (2) 

=> m = 3  v / 2         (3) 

Se aplică relația lui Euler: v + f – m = 2       (4) 

Ținând cont de relațiile (1) și (3) => v + (p + h) – 3  v / 2 = 2    (5) 

Înlocuind în relația (5) valorile cunoscute => 60 + (p + 20) – 3  60 / 2 = 2   => p – 10 = 2   

=> p =12  

 

Exercițiu: Având în vedere exemplul de mai sus să se calculeze numărul de hexagoane și numărul 

de pentagoane din fulerena C70. 

Rezolvarea o veți găsi în numărul viitor al revistei CHIMIA. 
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ROMÂNIA LA OLIMPIADELE INTERNAȚIONALE DE CHIMIE ȘI 

ȘTIINȚE ÎN 2018 

 

 Olimpiada Internațională de Chimie (IChO) a devenit, față de prima ediție din 1968, un 

eveniment de mare anvergură organizat anual într-un loc diferit de pe mapomond, cu un consum 

enorm de resurse umane și materiale. În acest an, Olimpiada a împlinit 50 de ani și pentru a aniversa 

acest lucru, s-a organizat în Cehia și Slovacia, sub motto-ul "Back to where it all began (Acolo unde 

a început)" [1].
 
Pentru a evidenția dimensiunea evenimentului care adună în fiecare an tineri 

pasionați de chimie, sunt de menționat câteva lucruri: dacă prima ediție organizată de către 

Cehoslovacia la Praga a durat patru zile, având la start trei echipe de elevi (Cehoslovacia, Polonia și 

Ungaria), ce au avut de rezolvat 4 subiecte teoretice și 2 practice în limba maternă [2], în acest an, 

au participat 300 de elevi din 82 de țări, care au avut de rezolvat 2 probe a câte 5 ore fiecare (proba 

teoretică și proba practică), totalizând un număr de 11 subiecte. Costurile olimpiadei s-au ridicat la 

aproximativ 2 milioane de euro, incluzând cheltuieli pentru achiziția a peste 50.000 de piese de 

sticlărie, 4.000 de pipete, 2.400 de pahare Berzelius, peste 150.000 de coli de hârtie, 800 de 

creioane, 320 de plite electrice prevăzute cu agitare magnetică, nișe chimice, mese de laborator etc 

[3]. 

 Proba practică s-a susținut la Bratislava, la Universitatea Comenius, iar proba teoretică la 

Praga, la Universitatea de Chimie și Tehnologie, în perioada 19-29 iulie 2018. Un personal foarte 

numeros a fost necesar pentru organizarea unui asemenea eveniment, în special pentru proba 

practică (peste 250 de persoane) [3,4]. Comisia de elaborare a subiectelor a fost constituită din 30 

de profesori universitari și preunivesitari, iar pregătirea olimpiadei a durat doi ani. Subiectele 

propuse au fost legate de istoria, cultura și geografia fiecărei țări, acoperind teme din chimie 

organică, anorganică, analitică, chimie fizică și biochimie. Autorii au mărturisit că elaborarea 

subiectelor a reprezentat o provocare extraordinară și că au existat peste 20 de versiuni până la 

stabilirea variantei finale. 

 România participă la IChO din 1970, adunând până în prezent aproximativ 150 de medalii 

(dintre care 30 de aur) și a organizat evenimentul de două ori, în 1974 (București) și 1983 

(Timișoara). Majoritatea medaliaților au urmat cariere de succes în chimie sau medicină ca 

cercetători, profesori, medici, în țară sau peste hotare, la universități, institute de cercetare sau 

spitale renumite. Nimic din toate aceste lucruri nu ar fi fost posibile fără profesori de chimie 

dedicați din toate colțurile țării, care selectează și pregătesc elevi talentați, lucrând ore în șir pentru 

a descifra exerciții și probleme complicate, cu o dorință extraordinară de a se califica la Olimpiada 

Națională de Chimie. Selecția și pregătirea pentru IChO se realizează de către cadre didactice 
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universitare din cinci universități din România, acoperind toate temele anunțate anual de 

organizatori. 

 În 2018, echipa României, condusă de Acad. Marius Andruh a câștigat trei medalii de argint 

și una de bronz: (de la stânga la dreapta în Figura 1)  

Tudor Cristian Cozma - Colegiul Național „Emil 

Racoviță” Iași - medalie de argint, prof. Paula 

Gavrilescu; 

Daniel Cristian Ungureanu - Liceul Internațional de 

Informatică București - medalie de bronz, prof. Lina 

Chiru; 

Teodora Stan - Liceul Internațional de Informatică 

București - medalie de argint, prof. Lina Chiru;  

Hakan Calila -  Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanţa - medalie de argint, prof. Doina 

Bălașa [5]. 

 Pe lângă probele de concurs, elevii au parte de un program social și cultural, care le permite 

interacțiunea cu adolescenți din toată lumea, cu care schimbă idei și experiențe pe parcursul a 

câteva zile, ceea ce face ca olimpiada să fie un eveniment unic, vânat de sute de elevi pemtru aceste 

10 zile internaționale minunate. 

 

Fig. 2. Elevii din echipă în timpul liber - sursa fotografiilor: pagina oficială a  IChO 2018 

 

Olimpiada Internațională de Chimiei Mendeleev (MIChO) reprezintă un concurs 

internațional deosebit de important, cu probe de concurs foarte dificile, care se organizează anual în 

perioada aprilie-mai, înaintea Olimpiadei Internaționale de Chimie. Olimpiada este organizată de 

Universitatea de Stat din Moscova, inițial participând în principal echipe din fostele state sovietice. 

În prezent, MIChO [6] a devenit un alt eveniment de mare anvergură, cu 22 de țări participante în 

2018, însumând aproape 130 de elevi, care concurează pe parcursul unei săptămâni în trei probe 

dificile pe durata a cinci ore fiecare: două probe teoretice și una practică. Echipa standard este de 

Fig. 1 Echipa României după festivitatea 

de închidere 
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patru elevi. Cu toate acestea, datorită rezultatelor extraordinare ale elevilor români, începând cu 

anul 2010, organizatorii au invitat și permis României să participe cu o echipă formată din șase 

elevi. Aceștia sunt selectați la Olimpiada Națională de Chimie, ca fiind primii clasați în proba de 

baraj pentru selecția lotului național lărgit (20 de elevi).  

România a participat la MIChO din 2004, la inițiativa Inspectorului General din Ministerul 

Educației Naționale, Prof. Daniela Bogdan și a obținut de trei ori aurul absolut (2014 - Andreea 

Maria Filip, 2015 - Dumitru Călugaru și 2016 - Andrei Iliescu). În 2012 și 2017, România nu a 

participat la MIChO, din cauza decalării concursului național, ceea ce nu a permis selecția lotului în 

timp util. Un total de 15 medalii de aur, 27 medalii de argint și 24 medalii de bronz reprezintă 

palmaresul impresionant al echipei României în 13 ani de participare la MIChO. 

Echipa a revenit de la cea de a 52-a ediție a 

MIChO (22-28 aprilie 2018, Minsk, Repulica 

Belarus) cu cinci medalii, dintre care o medalie de 

aur și patru medalii de argint (de la stânga la dreapta 

în Figura 3):  

Tudor Cristian Cozma - Colegiul Național „Emil 

Racoviță” Iași - medalie de aur, prof. Paula 

Gavrilescu;  

Miruna Belciu - Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău, participant, prof. Mariana 

Rosenschein;  

Gabriela Diana Oprea - Colegiul Național „B.P. Hasdeu”  Buzău - medalie de argint, prof. 

Viviana Gaitanovici, prof. Carmen Gheorghe; 

Andrei Vald Bădulescu - Colegiul Național „Emanuil Gojdu” Oradea - medalie de argint, prof. 

Anița Luncan; 

Hakan Calila -  Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanţa - medalie de argint, prof. Doina 

Bălașa; 

Daniel Cristian Ungureanu - Liceul Internațional de Informatică București - medalie de argint, 

prof. Lina Chiru. 

În perioada 8-15 iulie 2018, în cadrul Jocurilor Internaționale de Științe Yakutia 2018, s-a 

desfășurat cea de a 25-a ediție a Olimpiadei Pluridisciplinare (Matematică, Fizică, Chimie și 

Informatică) Tuymaada [7], concurs cunoscut ca fiind olimpiada multidisciplinară din Nordul 

Rusiei. La secțiunea „Chimie” unde au fost 26 particianți, elevii români s-au clasat toți în prima 

jumătate obținând următoarele rezultate:  

Ana Florescu Ciobotaru - Liceul Internațional de Informatică București - medalie de aur absolut;  

Fig. 3. Echipa României la MIChO 2018 
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Miruna Maria Constantinescu - Colegiul Național „Sfântul Sava” București - medalie de aur;  

Miruna-Ioana Belciu -  Colegiul Național „Gheorghe Vrânceanu” Bacău - medalie de argint. 

Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii Europene (EUSO) este o competiție la care fiecare ţară, 

membră a Uniunii Europene, participă cu două echipe, având ca probe de concurs realizarea unor 

experimente de chimie, biologie şi fizică. România participă la EUSO din 2010, cu rezultate foarte 

bune. În 2018, EUSO s-a desfășurat în perioada 28 aprilie - 5 mai 2018 la Ljubljana (Slovenia), iar 

România a câștigat două medalii de argint cu cele două echipe participante alcătuite din chimişti, 

biologi şi fizicieni [8]: 

Echipa A: Răzvan - Adrian Covache-Busuioc - Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”  

Alexandria - biologie 

Teodora Stan - Liceul Internațional de Informatică București - chimie 

Vasile Mihai - Liceul Internațional de Informatică București - fizică 

Echipa B: Irina Maria Palaghia - Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova - 

biologie 

Antonia-Georgiana Zavate - Colegiul Național „Gh. Roșca Codreanu” Bârlad - chimie 

Ariana-Dalia Vlad - Liceul Internațional de Informatică București - fizică. 

 Medaliile obţinute de olimpicii chimişti români în anul 2018 reprezintă o continuare a 

rezultatelor obţinute la olimpiadele anterioare, eforturilor și orelor de pregătire individuală şi de la 

loturi. Bilanțul de medalii reflectă (încă!) pasiunea și interesul pentru chimie al elevilor și 

profesorilor lor. Este responsabilitatea noastră, a tuturor, să convingem măcar o parte dintre cei care 

participă să rămână sau să se întoarcă în țară, pentru a asigura viitorul chimiei românești și a ne 

apăra poziția de vârf în clasamentele concursurilor internaționale de chimie! 
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PRIMA ÎNTÂLNIRE CU SUCCESUL 

 

Un concurs poate naște o pasiune pentru o viață, poate fi primul pas spre o carieră strălucită. 

Ce este Concursul de chimie Raluca Ripan
1
? Este concursul celor mai mici chimiști din Romania, 

concursul cu cea mai mare încărcătură emoțională, concursul care impresionează, prin creativitatea 

și spontaneitatea unor copii, prin  pasiunea și seriozitatea cu  care “se joacă” cu eprubete și reactivi, 

prin inspirația cu care abordează probele care, uneori, pot fi dificile chiar și pentru adulți.  

Anul acesta, gazdele noastre: Inepsctoratul Școlar al Municipiului București, Universitatea 

Politehnica din București și nu în ultimul rând, Colegiul Tehnic Iuliu Maniu București au fost 

organizatori de excepție, care au făcut din acest eveniment, o amintire de neuitat pentru toți 

participanții. Au fost zile cu multă muncă, zile încărcate de emoţii, tensiune, încercări pentru toţi cei 

implicaţi în aceast concurs.  

A fost pentru mine, o experiență deosebită, am cunoscut oameni frumoși, adevărați 

profesioniști, am simțit pasiune și dăruire din partea tuturor: a organizatorilor, a comisiei, a 

profesorilor însoțitori, mai ales a copiilor, dornici de a se înfrunta în competiție, dar și de a schimba 

idei, de a lega prietenii. 

Felicit elevii și profesorii lor pentru munca de echipă, părinţii şi familia care îi susţin, pentru 

dorința de a se perfecționa și de a concura, idiferent de rezultatul obținut, participarea la o 

competiție națională, fiind  ea însăși o onoare.  

Le doresc tuturor mult succes, în continuare, pentru performanță și excelență în domeniul 

chimiei!  

 

 Prof. Dr. Carmen-Gina CIOBÎCĂ 

ISJ Suceava 

 

                                                           
1
  site-ul concursului poate fi accesat la adresa https://ralucaripan2018.weebly.com/ 
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OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚE PENTRU JUNIORI 

FOCȘANI, 22-26 IULIE 2018 

 

 V-ați intrebat vreodată de unde vine tradiția Olimpiadei, cu care generații de elevi se 

confruntă an de an? Ei bine, tocmai din Grecia antică! În acea vreme, Olimpiada se desfășura în 

orașul Olimpia, în cinstea lui Zeus, împăratul zeilor. La Olimpiadă participau cei mai buni sportivi, 

aceștia fiind sprijiniți de cetate prin antrenamente dure care durau cel puțin zece luni înainte de 

participare. Jocurile durau 5 zile și începeau solemn, cu defilarea concurenților și jurământul 

olimpic. Câștigătorii erau sărbătoriți în ultima zi a jocurilor, când primeau cel mai râvnit trofeu al 

lumii antice, cununa de lauri. 

 În iulie 2018, orașul Olimpia a Greciei antice s-a mutat la Focșani, în județul Vrancea, unde 

105 dintre cei mai buni elevi, proveniți din 33 dintre județele țării, s-au reunit pentru a se duela în 

cunoștințe și competențe din domeniul științelor.  

Deschiderea competiției a avut loc în aula Colegiului Național Unirea din Focșani, care a 

fost gazda întregului eveniment timp de 5 zile. Invitații au vizionat un film despre istoria colegiului 

și a orașului Focșani, după care au primit salutul Inspectoratului Școlar Județean și a autorităților 

locale. Pentru a întări importanța existenței Colegiului Unirea în istoria învățământului românesc și 

a da greutate evenimentului, directorul Colegiului Național Unirea, domnul profesor Cornel Noană, 

a amintit trei nume de academicieni români, care au fost elevii unității gazdă a olimpiadei din acest 

an: academicienii Anghel Saligny, Gheorghe Longinescu și Oscar Sager - continuator al lui 

Gheorghe Marinescu, fondatorul Școlii românești de neurologie. „Voi sunteți cei care vor avea grijă 

de imaginea acestei țări. Important este cum alegeți locul din care o veți face, că va fi la olimpiada 

internațională sau mai târziu, acolo unde vă veți afla, în țară sau în străinătate, sunt convins că ne 

veți reprezenta bine,” a spus domnul director Cornel Noană. 

 Comisia Centrală a fost formată din patruzeci și cinci de profesori, președinte fiind domnul  

Dr. Gabriel Pascu de la Universitatea de Vest din Timișoara, iar președinte executiv domnul Traian 

Șăitan – inspector în cadrul Ministerului Educației Naționale. De altfel, domnul Traian Șăitan a 

salutat numărul mare de participanți la ediția din acest an, comparativ cu cea anterioară. „Mă bucur 

foarte tare că sunteți mai numeroși decât anul trecut și sper ca de la an la an numărul participanților 

la această olimpiadă, care nu este deloc ușoară, să crească. Mulțumesc foarte mult autorităților 

locale că au sprijinit această olimpiadă”, a spus domnul inspector Traian Șăitan. 

 Concurenții au susținut două probe, una practică și una teoretică, care au înglobat cunoștințe 

dobândite la cele trei discipline: fizică, chimie și biologie. 
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Premierea câștigătorilor s-a realizat într-un cadru festiv, cununa de lauri fiind acordată  

elevei Savin Eva Maria, de la Colegiul Național Mihai Viteazul din București. Pe locul secund s-a 

situat elevul Oros Vlad Ștefan, de la Școala Gimnazială nr. 24 din Timișoara, iar  locul al treilea a 

fost obținut de eleva Muntean Mara, de la Colegiul Național Decebal din Deva. Au fost acordate 

cincisprezece mențiuni din partea Ministerului Educației Naționale și treizeci de premii speciale din 

partea Inspectoratului Școlar Județean Vrancea și al Consiliului Local Focșani. 

Chiar dacă învingătorilor de astăzi nu li se mai închină ode și nu li se mai ridică statui, chiar 

dacă învinșii nu mai preferă să moară decât să se recunoască învinși, CEL MAI IMPORTANT 

LUCRU, LA OLIMPIADĂ, NU ESTE SĂ CÂȘTIGI, CI SĂ PARTICIPI, așa cum, în viață, nu 

contează triumful, ci lupta. 

Vrâncenii au fost onorați să fie gazda unei astfel de competiții de o înaltă ținută intelectuală, 

cu un grad ridicat de profesionalism, care a răsplătit munca, perseverența și dăruirea elevilor și  a 

cadrelor didactice îndrumătoare. Chimia atrage mulți elevi talentați și pasionați și îi determină să 

muncească pentru a se autodepăși. 

 

 

  

 

Prof. Andreea VÎRNĂ  

 Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focșani 
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UB SUMMER UNIVERSITY 2018 

 

Iulie, ce lună minunată! Pe lângă faptul că 

vacanța era încă la început, urma probabil cel mai 

frumos eveniment al anului: tabăra de vară 

organizată de studenții Universității din București 

“UBSU - UB Summer University”. 

Se întampla într-o duminică, mai exact pe 

22 iulie, când 157 de elevi de clasa a 11-a, adunați 

de prin toate colțurile țării, urmau să ajungă la 

București. Organizatorii, studenți ai facultăților din Universitate, i-au așteptat cu sufletul la gură pe 

peroanele aglomerate ale Gării de Nord, acompaniați de diferite pancarde ce le urau un călduros 

“Bun venit!”.  Ajunși, elevii au fost conduși către campusul Grozăvești, unde au locuit pe perioada 

celor 10 zile. 

Prima zi a lor, în tabără, a fost de cunoaștere a noului, a locului, a Bucureștiului și a 

oamenilor care le vor fi alături în această perioadă. 

Cea de-a doua zi a fost destinată asociațiilor studențești care i-au introdus pe cei mici în 

sfera voluntariatului și le-au explicat ce presupune acesta și ce înseamnă o asociație studențească. 

Următoarele trei zile au fost încărcate cu 

laboratoare și cursuri, dorindu-ne să le arătăm 

frumusețea chimiei. În prima zi de cursuri, elevii 

au luat parte la laboratorul de Chimie Anorganică 

susținut de doamna Lector Dr. Delia-Laura 

Popescu. Au continuat, ziua următoare, cu 

laboratorul de Chimie-Fizică, condus de doamna 

Lector Dr. Adina Răducan, și cu laboratorul de 

Tehnologie Chimică, sub îndrumarea doamnei 

Lector Dr. Adriana Urdă. Perioada de cursuri s-a încheiat cu două laboratoare de Chimie Analitică 

și anume cel de „Metode ale spectrometriei de absorbție și emisie moleculară în vizibil și 

ultraviolet” prezentat de doamnele Conf. Dr. Iulia David și Asist. Dr. Dana Popa, iar cel de-al 

doilea „Experimente de Chimie Analitică - între Analizat, Antrenant și Relevant”, trecând prin 

frumos și spectaculos, alături de doamna Lector Dr. Adriana Gheorghe.  
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Cursurile și laboratoarele nu au fost singurele atracții la care au participat elevii. 

Organizatorii proiectului s-au asigurat că le vor oferi acestora cea mai frumoasă experiență a verii, 

iar pentru asta participanții au fost împărțiți în așa numitele “case” intitulate Fantastici, Xaolini, 

Galactici, Războinici, Legendari, Titani, Gardieni și 

Justițiari. Pentru ca distracția să fie mereu în toi, fiecare 

zi era destinată unor activități diferite, ca de exemplu 

seara de folk din Campusul Grozăvești, unde, adunați toți 

într-un cerc și acompaniați de Gașca Chitară Grozăvești 

am cântat până în toiul nopții diferite cântece (“Andri 

Popa”, dar și “Nebun de Alb” sau “Vama Veche”).  

 Probabil, cea mai mare provocare a acestei tabere a fost competiția între cele 8 case, 

desfășurată pe întreaga perioadă, care a cuprins și un concurs de dans, unde într-o oră, participanții 

trebuiau să improvizeze un anumit tip de dans (popular, contemporan, indian și alte stiluri care să le 

pună creativitatea în valoare), ales la întamplare de coordonatorii de case. De asemenea, fiecare 

casă a trebuit să pregătească un moment artistic, iar 

cel mai bun a fost premiat! Treasurehunt-ul și 

“București, încântat de cunoștiință!” au avut ca scop 

cunoașterea București-ului, iar joculețele, poantele și 

diferitele probe pe care le-au avut de traversat au 

făcut tot deliciul. 

În cadrul proiectului ne-am dorit să simulăm cu adevărat viața de student, drept urmare 

mesele le-am luat la cantină, iar cazarea a fost în căminele Universității din București, în Campusul 

Grozăvești. 

Și pentru că orice student are de trecut sesiuni, la final, participanții au susținut un test care 

și-a propus să verifice cunoștiințele acumulate la orele de curs. 

După 10 zile de nesomn, zile în care ne-am apropiat de oameni pe care nu-i mai văzusem 

niciodată înainte, ajungem la finalul celei de-a II-a ediții a UB-Summer University, plini de 

satisfacție. Creăm legături, cum ne place nouă celor din Asociația Studenților Chimiști a 

Universității din București să spunem. Tabăra s-a încheiat cu lacrimi și îmbrățișări, dar mai ales cu 

amintiri din vara lui 2018 ce nu vor fi uitate prea ușor.  

Ne vedem la anul! 

Student Patricia OPREA 

Asociația Studenților Chimiști a Universității din București 

 Foto: Chimist Dr. Traian PĂSĂTOIU 

Universitatea din București, Facultatea de Chimie 
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NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimul weekend din Septembrie aduce în fiecare an deja consacratul eveniment “Noaptea 

Cercetătorilor Europeni”, unde atât copiii, cât și adulții sunt invitați în fascinanta lume a științelor. 

Așa s-a întâmplat și anul acesta. Numeroase prezentări, numeroase experimente și numeroase 

invenții au putut fi admirate și cercetate, pe parcursul a două zile în Piața Universității din 

București. Alte spectacole similare s-au desfășurat, însă, în mai multe orașe din întreaga țară.  

"European Researchers' Night" sau „Noaptea Cercetătorilor Europeni” este un eveniment 

„marca” „Marie Curie” ce urmărește să arate publicului larg ce înseamnă să fii cercetător și cât de 

interesantă poate fi activitatea de cercetare. „Noaptea Cercetătorilor Europeni” a fost organizată 

pentru prima dată în 2005 şi a atras până în acest an peste 1,5 milioane de vizitatori.  

 Așa cum spuneam, anul acesta evenimentul “Noaptea Cercetătorilor”, dedicat ştiinţei, a avut 

loc în Piaţa Universităţii, vineri, 28 septembrie și sâmbătă, 29 septembrie. În cadrul lui au participat 

toți cei interesați de știință și nu numai. Vizitatorii au avut parte de experienţe de neuitat organizate 

de institute de cercetare și facultăţi.  

Anul acesta Asociația Studenților Chimiști a 

Universității din București (ASC-UB) fost prezentă 

la eveniment, din nou, la standul Facultății de 

Chimie a Universității din București arătând 

publicului larg ce înseamnă chimia, pasiunea pentru 

chimie și cum chimia este tot ceea ce ne înconjoară. 

În decursul  celor două zile, cu o mulţime de 

experimente colorate şi pline de mister, vizitatorii au 

cunoscut aspecte frumoase ale chimiei sau și-au reamintit noțiuni uitate.  

ASC-UB a avut diferite surprize pentru vizitatori, de la baloane care se umflau uimitor cu 

ajutorul gheţii carbonice, la spectacolul curcubeului din eprubete sau chiar un concurs de „cultură 
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chimică”, care a avut la bază tabelul lui Mendeleev 

alcătuit din biscuiți. Putem spune că acest concurs a 

fost atracția principală atât pentru micii exploratori, 

cât și pentru cei mai în vârstă participanți. Concursul 

de cultură chimică a constat în trei probe cu grad de 

dificultate diferit. Prima probă îi provoca 

pe concurenţi la recunoaşterea unui element chimic 

din tabelul periodic al lui Mendeleev, element care era scris cu ciocolată pe biscuite. 

Dacă aceştia răspundeau corect, biscuitul putea fi mâncat, iar participantul trecea la probele 

următoare care treceau de la întrebări simple la unele mai complexe.  

Recunoaștem cu bucurie că în ambele zile 

elementele erau insuficiente,  fiind nevoiţi sa refacem 

de nenumărate ori macheta dulce a tabelului datorită 

numărului mare de participanţi.   

După cele două zile pline de știință suntem 

convinși că vizitatorii de anul acesta vor fi din nou 

prezenți și anul viitor, iar noi ne pregătim cu surprize 

și mai spectaculoase pentru ei.  

 

Student Alexandra MANEA 

Asociația Studenților Chimiști a Universității din București 

 Foto: Chimist Dr. Traian PĂSĂTOIU 

Universitatea din București, Facultatea de Chimie 

 

CITATE CELEBRE 

 -„Succesul nu este final, eșecul nu este fatal: ceea ce contează este curajul de a 

continua.” – Winston Churchill (Om politic britanic) 

 

 -„Succesul constă în a merge din eșec în eșec fără a-ți pierde entuziasmul” – Winston 

Churchill 

 

 -„Încearcă să nu fii un om de succes ci un om de valoare” – Albert Einstein 

 

 -„Succesul este o știință; dacă ai condițiile, obții rezultatul” – Oscar Wilde (Scriitor 

irlandez) [https://www.brainyquote.com/topics/success] 

https://www.brainyquote.com/topics/success
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FESTIVALUL DE CHIMIE “E CHIMIE ÎNTRE NOI!“ 

 

 Sfârșitul lunii septembrie a marcat un eveniment 

important pentru elevii de toate vârstele interesați de lumea 

minunată a științei, în special de magia chimiei. Pe 

28.09.2018 a avut loc Festivalul de Chimie “E CHIMIE 

între noi!“ desfășurat la Centrul Cultural “Petőfi Sándor“ și 

a fost organizat de American Chemical Society (ACS) și 

filiala română (Romanian 

Chapter of ACS International) reprezentată de conf. dr. Marilena 

Ferbințeanu Cimpoeșu, în colaborare cu Facultatea de Chimie, din 

cadrul Universității din București, reprezentată de cadre didactice 

universitare și studenți voluntari și Playouth. Proiectul își propune 

să aducă jocul, arta și bucuria în studierea chimiei, dar, totodată, să 

dezvolte relații interinstituționale între universități, unități de 

învățământ preuniversitare, institute de cercetare științifică, 

laboratoare și industrie.      

Descrierea emoțiilor unui voluntar!  

           Fiind elevă în clasa a XI – a  la Colegiul Tehnic Energetic, acest proiect m-a bucurat enorm. 

Știam că nivelul cunoștințelor mele nu este unul foarte ridicat, dar la încurajarea domnului profesor 

Iacob Voichițoniu am acceptat să particip la acest eveniment. La prima întâlnire a voluntarilor 

organizată la Facultatea de Chimie, în care ni s-a prezentat planul de desfășurare a activităților de 

către doamna conf. dr. Marilena Ferbințeanu Cimpoeșu, am cunoscut oameni de diferite vârste 

(elevi, studenți, doctoranzi, cercetători, profesori) încântați de ceea ce făceau și bucuroși de 

prezența noastră și am depășit imediat stadiul de 

singurătate. Spre uimirea mea, am reușit să discut cu toți 

voluntarii, studenții și profesorii prezenți, izbutind să 

particip activ la toate cele 15 experimente propuse. Deși 

erau experimente pentru copii (8 – 15 ani), au fost foarte 

interesante și pentru mine. Însă, în același timp, s-a 

urmărit sa fim bine organizați și precauți pentru a fi în 
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siguranță toți copii. Organizatorii evenimentului ne-au asigurat o ținută frumoasă și o gustare, 

binevenită la ora prânzului. Toți copiii au primit mici cadouri reprezentative pentru eveniment 

(rucsac, brățări luminoase, sisteme periodice, caietul micului experimentator, pixuri și baloane) care 

au întregit bucuria lor. 

 

Eu și colegul meu Popescu Andrei Cristian am ales Turnul Colorat, un experiment foarte 

drăguț ce îi pune pe copii puțin pe gânduri. De ce spun asta? Fiindcă noi am format Turnul Colorat 

din trei culori, acelea fiind roșu, galben și verde. În trei pahare cu același 

nivel de apă, am pus câte un colorant și cantități diferite de zahăr. Prin 

amestecarea soluțiilor astfel obținute, cele trei culori puse în ordinea 

descrescătoare a cantității de zahăr și având densități diferite, s-au aranjat 

una peste alta și nu s-au amestecat. Au reușit mulți dintre ei, iar bucuria li 

se citea pe fiecare zâmbet. Interesul lor a fost cu mult peste așteptările 

mele, venind grupuri de copii unul după altul. În acea zi mi-am dat seama 

că astfel de proiecte ne ajută mult pe viitor. 

            Pe tot parcursul zilei, cele trei culori ale experimentului mi-au descris câteva stări. 

Experimentul se mai poate numii și Turnul Stărilor, roșu reprezentând starea de suferință sau 

depresie a unui om, apoi verdele reprezentând etapa de trecere spre o stare mai bună, însă dacă nu 

pui lichidul cu grijă și bazat pe ceva solid (peretele eprubetei)  se va amesteca puțin dând naștere 

altei culori, aceea fiind negru reprezentând o stare de rău ce trece prin anumite modificări, dar 

ajungând într-un final la starea de liniște și orientată spre bine, iar galbenul reprezintă ultima etapă, 

bucuria. Am reușit să le asociez și cu stările copiilor. Roșu însemnând curiozitatea însă în măsuri 

mici, verde reprezentând interesul ce se multiplică, iar galbenul reprezentând uimirea sau chiar 

bucuria finalizării experimentului științific. 

Elevă Maria Adriana RADU 

Prof. îndrumător: Iacob VOICHIȚONIU 

Colegiul Tehnic Energetic, București 

 Foto: Student Iulian GRIGORAȘ 
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DESPRE SUCCESUL ALTFEL! 

 

Primul lucru pe care l-am citit vreodata despre "The Junior Academy" a fost un articol de 

promovare pe Facebook, în care se menţiona că este "o comunitate a elevilor excepţionali, implicaţi 

în soluţionarea celor mai mari provocări la nivel internaţional". Am aflat apoi că este un program 

internaţional STEM (Ştiinţe, Tehnologii, Inginerie şi Matematică). Am aplicat la acest program în 

2017 şi la mai bine de un an de la admitere, impactul său asupra vieţii mele a fost mai mare decât 

cel datorat celor mai bine de 11 ani de şcoala.  

Programul în ansamblul său are două scopuri: crearea unei comunităţi virtuale a studenţilor 

STEM din intreaga lume şi soluţionarea de către aceştia a provocărilor. Sistemul dedicat 

provocărilor e simplu: în fiecare primăvară şi toamnă Academia lansează un set de provocări pentru 

care studenţii Junior Academy trebuie să vină cu soluţii. Provocările au la bază probleme din viața 

reală, precum poluarea, incendiile masive, nevoia de clădiri şi transport durabile şi multe altele.  

La început, citind despre provocări, nu am acordat prea mare atenţie părţii referitoare la 

"echipă"; dupa implicarea în două asemenea competiţii am realizat că acesta este de fapt cel mai 

important aspect. Nu există cineva care să formeze echipele, fiind la latitudinea studenţilor să îşi 

alcătuiască echipa, orice variantă fiind posibilă: fie să lucrezi de unul singur, fie să îţi formezi 

echipa împreună cu prietenii tăi, fie să creezi formulare de aplicaţii pentru ceilalţi membri ai 

Academiei pentru a completa locurile din echipă. În ceea ce mă priveşte, majoritatea membrilor din 

ambele echipe a fost formată din oameni pe care i-am cunoscut pe Facebook sau pe grupurile 

WhatsApp dedicate studenţilor din Academie (oameni care acum îmi sunt prieteni).  

Soluţionarea provocărilor este un mix între determinare, confuzie şi multe compromisuri, 

mai ales când vorbim de diferenţele de fus orar şi de conferinţele pe Skype, dar nu există sentiment 

mai plăcut decât acela că ai reuşit să vii cu o idee bună. În toamna lui 2017, pentru a găsi o soluţie 

la provocarea lansată de United Technolgies Corporation (UTC) legată de " Viitorul oraşelor şi 

clădirilor", după 60 de zile de muncă împreună cu 5 alţi studenţi din România, India, Nepal, 

Bangladesh şi Norvegia, am finalizat un proiect pentru o clădire durabilă şi am învățat multe despre 

proiectare şi sustenabilitate, dar şi despre munca în echipă şi compromisuri. A fost pentru prima 

dată când am intrat în contact cu diverse aspecte legate de ştiinţe, inginerie, arhitectură sau chiar 

economie şi geografie. Şi tot pentru prima dată am văzut în mod concret cum pot îmbina ceea ce am  

învăţat despre chimie sau biologie, demonstrându-mi din nou mie însămi că sunt ştiinţe care sunt în 

strânsă legatură. Pe durata desfăşurării "provocării", Academia alocă fiecărei echipe un mentor, 
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pentru a ajuta echipa şi a contribui cu expertiza proprie.  

În primavara lui 2018 m-am alăturat unei alte echipe, provocarea fiind de această dată "Om 

versus viaţa sălbatică", având drept obiectiv minimizarea impactului pe care activitaţile umane îl au 

asupra ecosistemelor.  Echipa mea a dezvoltat un prototip pentru un dispozitiv anti-braconaj, proiect 

care a fost unul dintre cele două finaliste ale competiţiei. În timp ce lucram la elaborarea acestui 

prototip, am aflat că împreună cu cealaltă echipă am câştigat provocarea lansată de UTC, premiul 

fiind o călătorie integral platită la sediul UTC din West Palm, Florida, participarea la Global STEM 

Alliance Summit în New York City, NY, dar şi un premiu în bani.   

Summitul şi sediul UTC au îndeplinit toate aşteptările noastre, ba chiar le-au depăşit. La 

sediul UTC din Florida am avut şansa de a discuta cu experţi din industria clădirilor "verzi", le-am 

prezentat proiectul nostru, am dat interviuri în presa locală şi am vizitat clădirile şi facilităţile 

complexului.  

Summitul GSA a fost o ocazie extraordinară de a cunoaşte alţi membri ai Junior Academy, 

precum şi studenţi din alte programe ale Academiei de Ştiinţe din New York, cum sunt  "1000 de 

feţe, 1000 de posibilităţi pentru viitor" sau STEM U.  În afară de a ne face prieteni, am avut şansa 

de a urmări prezentări ale unor oameni extraordinari din domeniul STEM, am luat parte la 

workshop-uri atât interesante cât şi distractive în cadrul Summit-ului şi am participat la ceremonia 

de premiere a câștigătorilor diverselor provocări şi a studenţilor remarcabili din alte programe. N-a 

fost totul doar distracţie şi joacă; am avut ocazia să mă întâlnesc faţă în faţă şi să vorbesc cu 

studenţi din Junior Academy alături de care lucrez la un alt proiect, numit Allerticon (poate fi 

urmărit pe allerticon.com). Proiectul vizează creşterea conştientizării în legătură cu alergiile 

alimentare, sprijinirea oamenilor care au astfel de probleme, precum şi avertizarea mult mai vizibilă 

pe ambalajele alimentelor în legatură cu diverşi alergeni. Din nou, îmbinarea perfectă între chimie şi 

biologie îmi permite înţelegerea cauzelor alergiilor alimentare, a mecanismelor chimice care conduc 

la anumite reacţii şi a modalităţilor de evitare sau tratatment, în cazuri mai grave. În ansamblu, 

Junior Academy şi GSA Summit sunt despre ştiinţă şi oportunităţi dar şi despre prieteni şi 

distracţie… şi e oarecum ciudat să mă gândesc că toate astea ar fi putut să nu aiba loc, dacă aş fi 

ratat acel anunț de pe Facebook! 

 

Elev: Ioana-Elena TĂRĂBĂŞANU-MIHĂILĂ 

Colegiul Național "Sfântul Sava" București 
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MASA ATOMICĂ RELATIVĂ. MOL DE ATOMI. 

 
Rezolvări: 

1. a) n =
3,6132×1024 atomi

6,022×1023atomi
 = 6 moli de atomi de Na 

b) n = 
m

ANa
=

4,598𝑔

22,99(𝑔/𝑚𝑜𝑙)
 = 0,2 moli de atomi de Na. 

2. MH2SO4= 21,008+32,06+415,999 =98,072 g/mol 

n =
294,216𝑔

98,072(𝑔/𝑚𝑜𝑙)
 =3 moli H2SO4 

3 moli H2SO4 conțin 36,02210
22

 =  18,066  10
22

 molecule 

1 moleculă H2SO4 conține 9 atomi 

3 moli H2SO4 conțin 918,06610
22

 =  162,594  10
22 

atomi 

2. Masa unui atom de 
12

C = 
12(

g

mol
)

6,022×1023(
atomi

mol
)

 
= 1,992 × 10

-23 
g = 1,992 × 10

-26 
kg. 

1 u = 
1

12
×1,992∙10

-26
  = 0,166 × 10

-26 
kg. 

Prof. Mihaela MARCU 

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Focșani 

 

 CHIMIE & GEOGRAFIE  

Călătorind pe glob cu ajutorul simbolurilor chimice 

 
 

BerLiN; BONN; BUCuReSTi; CoNSTaNTa; IasI; PalErMo; SiBiU; SiNGaPoRe; 

MoNaCo; VAtICaN; LaOS; ArGeNTiNa; CuBa; HaITi; IraK; IraN; LiBaN; BaNAt; 

PalEsTiNa; BalCaNi; TaHITi; AmErICa.  

 
Conf. Dr. Zenovia Moldovan  

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie 
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REBUS 

PE TEME DE CHIMIE 

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

1 P E R C L O R I C  M N 

2 E T E R I F I C A R E  

3 R A D O N  N  R A T E 

4 O N U  I G  A B R A S 

5 X  C I A N U R I  N T 

6 I C E  R U B I D I U  

7 D O R N A  I N  P L A 

8  B E I  P  A R E  C 

9 A A  T A I C  O R A  

10 C L O R U R A A C I D A 

11 I T  I R A D I A T I I 

12 D  O L  N O R  A P A 

 

Ioan-Cezar MARCU 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie 

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

 

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

INTRODUCERE ÎN CHIMIA ORGANICĂ 

 

Subiectul I – 20 puncte (5x4p)  

1. covalente;  

2. trei;  

3. calitativă;  

4. C2H4 ;  

5. nu poate 

Rezolvarea exercițiilor și problemelor propuse în Nr.2 al revistei CHIMIA 
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Subiectul II – 20 puncte  

a. catenă aciclică simplă nesaturată (3p);  

b. 5 atomi de C – pentru fiecare răspuns corect cate 1p  (5p);  

c. satisfacerea corectă a valențelor elementelor organogene cu atomi de hidrogen     (6p); 

d. formula moleculară C5H6NBr ( 2p); %Br = 50% 

Subiectul III – 15 puncte  

Scrierea datelor problemei- 2p; calculul atgC= 85,71/12=7,14, atgH=14,29/1= 14,29( 4p); raport 

atomic C:H=7,14:14,29 =1:2 ( 2p); stabilirea formulei brute (CH2)n –(2p); calculul masei 

moleculare Mformula brută= 14n ( 2p); calculul lui "n =2" (2p); scrierea formulei moleculare C4H8 (1p) 

Subiectul IV – 20 puncte 

Scrierea datelor problemei- 2p; calculul mdioxid de carbon =26,4mg, mcarbon = 7,2mg, mazot=2,8mg, 

mhidrogen = 1,4mg, moxigen = 6,4mg( 10p) 

calculul atgC= 7,2/12=0,6, atgH=1,4/1= 1,4, atgN= 2,8/14=0,2, atgO= 6,4/16=0,4 ( 8p); raport 

atomic C:H:N:O=0,6:1,4:0,2:0,4 =3:7:1:2 ( 2p); stabilirea formulei brute (C3H7NO2)n –(1p); n=1 

C3H7NO2 ( 2p);  

 

Subiectul V -10 puncte 

Scrierea formulelor structurale plane (câte o formulă) 

 a)  HC≡C(CH3)  ̶ CH3    5p                         b) H2C= CH̶ CH2 ̶ CH=CH2        5 p      

orice altă variantă corectă se punctează 

 

Subiecte selectate și prelucrate de profesor Stoica Aurelia – Liceul Teoretic "Benjamin Franklin" București 

 

PROBLEMĂ GIMNAZIU 

a)  

a - element ai cărui atomi conţin 26 de protoni în nucleu → a va avea Z=26 şi este Fe,  

b - gaz galben verzui cu miros înţepător → b este Cl2 

g – hidracidul care conţine 2,74% H 

   Notăm hidracidul HA şi identificăm cine este A.  

     AA+1 g HA ......... 1 g H  

     100 g ...................2,74 g 

     2,74 AA + 2,74 = 100 

     2,74 AA = 97,26 

     AA = 35,5 → A = Cl 

Rezolvarea exercițiilor și problemelor propuse în Nr.2 al revistei CHIMIA 
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Deci g este HCl.  

k gaz indispensabil vieţii - O2 

m este soda caustică - NaOH 

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

     Cu: 2/64 = 1/32      Cu: 0,03125 

     S: 1/32 = 1/32         S: 0,03125 

     O: 2/16 = 1/8          O: 0,125 

   Se împart valorile obţinute la cea mai mică dintre ele (0,03125) şi rezultă raportul Cu : S : O = 1 : 

1 : 4, iar formula moleculară a substanţei notată cu n va fi CuSO4.  

a = Fe, b = Cl2, c = FeCl3, d = FeOOH, e = NaCl, f = H2O, g = HCl, h = FeCl2, i = H2, j = Fe(OH)2,  

k = O2, l = Fe3O4, m = NaOH, n = CuSO4, o = FeSO4, p = Cu 

b)  

1) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 

2) FeCl3 + 3NaOH → FeOOH + 3NaCl + H2O 

3) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 

4) FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl 

5) 4Fe + 3O2 + 2H2O → 4FeOOH 

6) 2H2 + O2 → 2H2O 

7) 4Fe(OH)2 + O2 → 4FeOOH + 2H2O 

8) 3Fe + 2O2 → Fe3O4 

9) 3Fe + 4H2Ov → Fe3O4 + 4H2 

10) Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu 

c) Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu 

μ CuSO4∙5H2O = 160 + 90 = 250 g/mol 

μ CuSO4 = 160 g/mol 

250 g CuSO4∙5H2O ........ 160 g CuSO4 

25 g ...................................x    x = 16 g CuSO4 reacţionează cu Fe  

160 g CuSO4 ........... 64 g Cu 

16 g ..........................y     y = 6,4 g Cu   

Aplicând randamentul, mCu depus = 80% * 6,4 = 5,12 g 

As. Dr. Mariana DIANU 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie 

Elev Alexandru DIANU 

Şcoala Gimnazială Nr. 280 Bucureşti 
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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. 

Maria POPESCU 

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 

mailto:revistachimia.schr@gmail.com
http://www.schr.org.ro/revista-chimia.php
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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 

Diverse 

http://www.schr.org.ro/
http://www.schr.org.ro/

