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CHIMIA DIN OU 

 

Pornind de la întrebarea existențială: ”Ce a fost întâi: oul sau găina?”, pe care am putea-o 

parafraza ”Ce a fost întâi: oul sau chimia?”  și de la ideea că  ”Dacă oul este spart din interior viața 

începe, iar dacă oul este spart din exterior viața se termină” vreau să descoperim câteva taine 

chimice ale oului. Conform fiziologului W.T. Higginson ,,oul de pasăre este lucrul cel mai perfect 

din Univers’’, deoarece el conține în proporții adecvate toate substanțele necesare dezvoltării unui 

organism nou (proteine, lipide, glucide, săruri minerale și vitamine) [1].  

De ce am ales oul? Pe de o parte oul are o semnificație simbolistică deosebită ca ”germene 

al vieții” [2], pe care probabil puțini o știu dar, pe de altă parte, aproape toată lumea știe că oul este 

un aliment de bază din hrana umană, care a existat din timpuri foarte vechi și cu siguranță va fi și în 

viitor, iar acest lucru se datorează chimiei din ou. Aceste afirmații sunt susținute de datele statistice 

conform cărora în 2009 producția mondială anuală de ouă a depășit 80 milioane tone [3], cel mai 

mare producător fiind China iar cel mai ridicat consum de ouă pe cap de locuitor s-a înregistrat în 

Mexic cu 355 ouă/persoană/an [4] în timp ce consumul în țara noastră este de 180 ouă/persoană/an 

[1]. 

Oul este alcătuit din coaja (10-12%), gălbenuș (29-30%) și albuș (56-60%) [5], are un 

conținut ridicat de apă dar și nutrienți importanți (Tabelul 1). Valoarea energetică a unui ou de 50g 

este de ~100 kcal, fiind echivalentă, ca valoarea nutritivă, cu ~ 150g lapte sau ~ 40g carne [6]. 

Digestibilitatea oului este foarte ridicată: 97% pentru albuş şi 100% pentru gălbenuş. Compoziția 

chimică a oului întreg diferă în funcție de specia de pasăre (găină, curcă, rață, gâscă, struț, bibilică, 

prumbel, pescăruș, etc.) [7]. Denumirea generică de ”ou” se folosește doar pentru oul de găină, în 

celelalte situații trebuie specificată specia de la care provine oul [5]. 

 

Tabelul 1. Compoziția chimică a oului [5] 

 
Ou întreg Gălbenuș Albuș 

Apă ~75% ~48% ~88% 

Proteine ~13% ~16 % ~10,5% 

Lipide ~12% ~34% ~0,03% 

Glucide ~ 0,8 % ~0,9% ~0,8% 

Minerale ~ 0,9% ~ 1,1 % ~0,7 % 

 

De ce să studiem CHIMIA? 

 

Apă

Proteine

Lipide

Glucide

Minerale
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Coaja oului este alcătuită majoritar din minerale (~95%) dintre care preponderent este 

CaCO3 (90-95%) pe lângă MgCO3 (~1,5%) și diverși fosfați [7]. Grosimea cojii de ou este de 0,3-

1,5 mm [5] și conține între 6000 și 10000 de pori cu diametrul de 10-20 μm [8] prin intermediul 

cărora se asigură schimbul de gaze cu exteriorul și prin care, din păcate, pot pătrunde în ou germeni 

patogeni [5].  De asemenea, prin acești pori, apa din ou se evaporă lent și densitatea oului, care este 

1,086 g/cm
3
, scade zilnic cu 0,0017 g/cm

3
. De aceea ouăle mai vechi se ridică la suprafață când sunt 

puse în apă. Tot din cauza cojii poroase ouăle nu trebuie păstrate lângă alimente cu miros puternic, 

de exemplu lângă ceapă [9].  

Principalele proteine ale albușului sunt ovoalbuminele (~54%) care coagulează la 

temperatură ridicată și ovotransferinele (~13%) care conțin Fe [7]. Din păcate aceste proteine se 

numără printre potențialii alergeni ai oului [4]. Ovovitelinele și ovolivetinele constituie 78% și 

respectiv 22% din proteinele gălbenușului [7]. Oul este un aliment esențial în dieta bolnavilor de 

gută deoarece este o sursă de proteine ce nu introduce purine, dar este inclus și în dieta sportivilor 

pentru că îmbunătățește sinteza mușchilor scheletului [4]. Proteina este nutrientul cel mai sățios iar 

datorită faptului că proteinele din ou au cea mai mare valoare nutritivă (94%) [10] pe care o poate 

avea un aliment natural, studii recente au arătat că ouăle pot avea efecte benefice în dietele de 

slăbire [11]. Un ou acoperă 15% din necesarul zilnic de proteine pentru un om [10]. 

Oul este o sursă importantă de lecitină (250 mg într-un ou mare) și cefalină,  fosfolipide  

care au rol în buna funcționare a sistemului nervos. Pe de altă parte, oul este unul dintre puținele 

alimente ce prezintă conținut ridicat de colină [4], care are un rol important în metabolismul proteic 

[11]. Printre lipidele gălbenușului se numără și substanțele din clasa carotenoizilor, care sunt 

pigmenți naturali ce conferă culoarea gălbenușului. Carotenoizii din ou sunt caroten, luteină (167-

216 μg/gălbenuș), zeaxantină (85-185 μg/gălbenuș) și criptoxantină.  Ei ajută la vederea sănătoasă a 

omului dar nu pot fi sintetizați de corpul uman ci trebuie introduși prin dietă. Este important de 

subliniat faptul că anumite studii au arătat că luteina din ou este mai bine absorbită de organismul 

uman decât cea administrată prin suplimente alimentare [4].   

Cu un ou se asigură necesarul zilnic de colesterol de aproximativ 300 mg, iar un nivel 

crescut de colesterol în fluxul sangvin poate duce la boli cardiovasculare. Cu toate acestea, 

colesterolul îndeplinește funcții importante în organism, cum ar fi regenerarea celulelor și a căilor 

nervoase, iar administrarea de colesterol duce la scăderea producției de colesterol de către 

organism. Pe de altă parte lecitina din ou, cu rol de emulgator, inhibă preluarea, în intestin, a 

colesterolului din alimente [12]. Totodată în corpul uman raportul dintre colesterolul ”rău” - LDL 

(low density lipoproteins = lipoproteine cu densitate mică) și colesterolul ”bun” - HDL (high  

De ce să studiem CHIMIA? 



CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.6/2019 - Ediție nouă  6 
 

 

density lipoproteins = lipoproteine cu densitate mare) care este un factor important în evaluarea 

colesterolului sanguin și a riscului de boli cardiovasculare, nu se modifică mult la alimentația cu 

ouă a oamenilor sănătoși [11]. LDL și HDL nu reprezintă colesterolul în sine ci proteina care 

transportă colesterolul. 

Oul este și o sursă importantă de vitamine și minerale (Figura 1). În afară de vitamine C oul 

conține, mai ales în gălbenuș, toate vitaminele importante. Un ou asigură 35% respectiv 38% din 

necesarul zilnic de vitamina D, cu rol în stabilitatea oaselor, respectiv de vitamina B12, cu rol în 

formarea sângelui. Vitamina A (retinol), care asigură elasticitatea cristalinului și adaptarea ochilor 

la intensitatea luminoasă, vitamina E, care protejează celulele și vasele de sânge precum și vitamina 

B6, benefică pentru sistemul nervos și cel imunitar, se găsesc, de asemenea, în cantități mari în ou 

[11, 12]. 

În ou se găsesc și numeroase minerale (Na, K – în albuș și Ca, P, Mg, Fe, I, F, Zn, Cu, Mn, 

Cr, Se în gălbenuș) [12]. Astfel,  alături de lapte, oul reprezintă alimentul cel mai bogat în fosfor 

asimilabil (fundamental pentru copii) [6], iar consumul unui ou asigură pentru un om 10% din 

necesarul zilnic de fier [10]. 

 

 

Fig. 1. Distribuția mineralelor și vitaminelor în ou. 

 

De ce ouăle fierte proaspete se curăță de coajă mai greu ca cele mai vechi? 

Albușul ouălelor proaspete este foarte ușor bazic (7,6 - 7,9), iar CO2 dizolvat îl face 

opalescent. În timp, CO2 din albuș difuzează, prin porii cojii oului, spre exterior, iar pH-ul albușului 

devine bazic (9,2) (Figura 2). Dacă pH-ul albușului este mai mic acesta aderă mai puternic la coaja 

oului și drept urmare oul fiert se va coji mai greu. Când ouăle sunt mai vechi, pH-ul albușului fiind 

mai mare, aderența albușului la coajă este mai mică și oul se curăță mai ușor [8, 13].  

 

 

 

De ce să studiem CHIMIA? 



CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.6/2019 - Ediție nouă  7 
 

 

 

Fig. 2. Modificarea pH-ului albușului în timp. 

 

De ce albușul ouălor se solidifcă la fierbere? 

În stare naturală proteinele din ou sunt pliate. La fierbere ele se denaturează și se depliază 

(Figura 3). Între proteinele nepliate se exercită anumite interacții care duc la formarea unei rețele 3-

D, care include molecule de apă și determină solidificarea albușului [13]. 

 

Fig. 3. Denaturarea proteinelor din ou sub influența temperaturii ridicate. 

 

De ce gălbenușul ouălor fierte se acoperă cu un strat verzui? 

Stratul verzui ce acoperă gălbenușul ouălor fierte mai mult timp este datorat combinării H2S 

urât mirositor, format prin degradarea proteinelor albușului ce conțin sulf, cu ionii de fier din 

gălbenuș. Acest lucru nu face ouăle necomestibile, dar mirosul de H2S și culoarea nu sunt chiar 

atrăgătoare [13].  

 

Cât timp trebuie fiert un ou? 

Se zice că timpul de fierbere al unui ou ar fi 3-6 min pentru a obține un gălbenuș moale, 6-8 

minute pentru un ou ”cleios” și 8-10 min minute pentru ou fiert tare. Din punctul de vedere al unui 

cercetător, acești timpi nu sunt foarte preciși, iar pentru stabilirea exactă a timpului necesar fierberii 

unui ou trebuie luați în considerare o serie de parametri precum: mărimea oului, temperatura inițială  

a oului (dacă oul tocmai a fost scos din frigider sau se află la temperatura camerei), dacă oul se pune 

în apă rece sau în apă fiartă, cantitatea de apă în care se fierbe oul, etc. 

De ce să studiem CHIMIA? 
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De-a lungul timpului cercetătorii au dedus mai multe formule pentru a calcula timpul de 

fierbere a unui ou și una dintre acestea este: 

𝑡 = 0,451𝑀
2

3⁄ 𝑙𝑛 [0,76 ∙
(𝑇𝑜𝑢 − 𝑇𝑎𝑝ă)

(𝑇𝑔ă𝑙𝑏𝑒𝑛𝑢ș − 𝑇𝑎𝑝ă)
] 

unde Tou =  temperatura oului; Tapă = temperatura apei; Tgălbenuș = temperatura la interfața albuș-

gălbenuș (în °C); t = timpul de fierbere (în minute)  și M = masa oului (în grame). Diferitele 

temperaturi medii sunt tabelate în funcție de modificările care au loc în ou în funcție de 

temperatură. De ex. albușul începe să se coaguleze la 62-65 °C. Cea mai sensibilă proteină la 

această temperatură este ovotransferina (12% din albuș), care astfel se coagulează prima. Proteina 

majoritară a albușului (54%), ovoalbumina,  nu se coagulează până la 80 °C. Gălbenușul începe să 

se întărească la 65 °C și este tare la 70 °C. Încălzirea în continuare la 80-90 °C duce la textura 

caracteristică oului fiert tare [9]. 
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GLUME 

 Celsius, Fahrenheit, Kelvin și Richter se jucau în fața blocului. Pentru că făceau 

prea multă gălăgie a ieșit cineva la balcon și le-a zi:  

- Hai, fiecare la scara lui! 
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Torben Olof 

Bergman [4] 

TELUR - ELEMENTUL CHIMIC DESCOPERIT ÎN ROMÂNIA 

 

Telurul (Te) este elementul chimic cu numărul atomic Z= 52 și astfel se găsește în perioada 

a 5-a, grupa VIA (principală) (sau grupa 16) numită grupa calcogenilor [1].  

 

Descoperire 

Telurul a fost descoperit în 1782 de către chimistul și mineralogul austriac Baronul Franz 

Joseph Müller von Reichenstein (1740–1825), care în 1775 ajunsese 

inspector general al minelor, topiturilor și salinelor din Transilvania [2], 

fost director al Direcției miniere Banat [3]. 

Ciobanul Ion Armindeanu descoperă la 

începutul secolului al XVIII-lea minereuri de aur 

la Săcărâmb (lângă Zlatna).  Baronul Ignaz von 

Born, mineralogul și metalurgist născut la Alba 

Iulia ((1742-1791), începe extragerea de aur și 

pirită din mina Fața Băii din Săcărâmb. Acest 

minereu a fost denumit ”săcărâmbit” sau 

”naghiagit” de la denumirea în maghiară a Săcărâmbului. Deoarece aurul din 

acest minereu prezenta dificultăți de separare Baronul Franz Joseph Müller 

von Reichenstein a investigat cauzele randamentelor scăzute de extracție a aurului din minereurile 

acestea [1, 2]. Inițial a crezut că minereul cu aspect metalic conține stibiu sau sulfură de bismut, dar 

după alte peste 50 experimente făcute la Sibiu timp de trei ani a concluzionat că este vorba de un 

element nou, un semimetal, deoarece la încălzirea mineralului se degaja un miros înțepător, iar la 

tratarea cu acid sulfuric se colora în roșu și genera un precipitat negru dacă 

se adăuga apă în această soluție [3]. El a numit această fază metalică 

metallum problematicum (și aurum problematicum respectiv aurum 

paradoxum) sau aurum album  deoarece avea o culoare albastru-alb. Astăzi 

se știe că era vorba de minereurile de aur nagyagit (AuPb(Pb,Sb,Bi)Te2–3S6), 

și sylvanit (Au,Ag)Te2), denumire derivată din cuvântul ”Transilvania” 

deoarece acolo a fost găsit minereul pentru  prima dată [1].   

Pentru a i se confirma descoperirea el a trimis în 1783 probe mineralogului 

și chimistului suedez Torben Olof Bergman (1735–1784), cel mai mare 

chimist analist al vremii, dar acesta a murit înainte de a da un răspuns legat 

de existența unui element nou. Bergman a arătat doar că nu este vorba de Sb. 
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Martin Heinrich 

Klaproth [5] 

 

 

Paul Kitaibel [4] 

 

În 1796 Müller von Reichenstein a trimis o probă de minereu 

la Berlin, chimistului german Martin Heinrich Klaproth (1743–1817) 

(cel care a descoperit uraniul în 1789), care i-a confirmat rezultatele 

cercetărilor și, în memoriul asupra minereurilor de aur de lângă Zlatna 

(Transilvania) prezentat la 25 ianuarie 1798 în fața Academiei de 

Științe din Berlin, a atribuit baronului von Reichenstein descoperirea 

unui element nou în 1782 [2]. Probele originale investigate de 

Klaproth se găsesc astăzi în Muzeul de Științe Naturale din Berlin. 

Întrucât Müller von Reichenstein nu dăduse niciun nume noului 

element, Klaproth a numit acest element Tellurium de la latinescul 

tellus = pământ, deoarece acest element se extrage din pământ [1]. 

În mod independent, chimistul și botanistul ungar Paul Kitaibel 

(1757–1817), profesor la Universitatea din Pesta, a descoperit, în 1789 în 

minereurile de aur de la Nagybörzsöny (regiunea Pilsen, Ungaria) un 

semimetal necunoscut  și în 1796 a transmis această informație lui Martin 

Heinrich Klaproth. 

Cu toate acestea, în discursul său oficial Klaproth a amintit doar 

de Müller von Reichenstein, deși știa de cercetările lui Kitaibel, 

justificând că descoperirea telurului trebuie atribuită doar lui Müller von 

Reichenstein deoarece el a făcut primele observații legate de acest 

element [1, 2]. 

În 1814, chimistul suedez Jöns Jacob Berzelius (1779–1848), considerat tatăl chimiei 

moderne, atribuie elementului telur, simbolul Te. 

Structura telurului cristalin s-a determinat în 1924 prin difracție de raze X [1]. 

 

Apariție în natură și obținere 

Telurul elementar solid apare foarte, foare rar în natură [5,6]. În scoarța terestră concentrația 

de telur este de aproximativ 0,001 -0,002 ppm și însoțește de obicei minereurile de aur și argint. Cea 

mai mare cantitate se găsește sub formă de oxid de telur (tellurit, TeO2) sau ca teluriți de aur (dintre 

toate elementele, telurul are cea mai mare afinitate pentru aur), argint, bismut sau plumb, ca de 

exemplu: calaverit (AuTe2), sylvanit (AgTe2) și hessit (Ag2Te) și mai rar ca bismutit de telur 

(Bi2Te3) [5, 7] .  
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În 2007 se cunoșteau 155 minerale cu conținut de telur, dintre care 132 sunt recunoscute de 

către Asociația Mineralogică Internațională ca fiind minerale independente. 

Deoarece mineralele de telur sunt foarte rare ele nu sunt utile pentru obținerea tehnică a 

acestui semimetal. În afară de localitatea Zlatna (Transilvania, România) minerale de telur se mai 

găsesc în Moctezuma (Mexic), Cripple Creek (Colorado), Kalgoorlie (Australia) și Calaveras 

(California) [1].  

Telurul se obține industrial, alături de seleniu, din produsele secundare (conțin maxim 8% 

telur) rezultate la rafinarea electrolitică a cuprului și nichelului [1, 6]. 

 

Utilizări 

Telurul se utilizează (1) în aliaje (în concentrații sub 1%) de aluminiu, cupru, plumb, oțel 

pentru a le îmbunătății prelucrabilitatea sau a le crește rezistența la coroziune și temperatură; (2) la 

vulcanizarea cauciucului; (3) pentru a colora sticla și ceramica; (4) în celule solare (CdTe); (5) drept 

catalizator în diverse procese chimice; (6) în industria semiconductorilor (dacă este dopat cu Au, 

Cu, Sn) [1,6]; (7) în producerea CD-RW-urilor sau DVD-RW-urilor [1, 5]; (8) în microbiologie 

(K2TeO3) pentru identificarea stafilococilor care apar ca sfere negre deoarece, într-o reacție chimică 

aceștia reduc cationul Te
4+

 la telur elementar (Te
0
) și îl înglobează în celulele lor [1]. 

Te este toxic și împiedică dezvoltarea embrionilor. Respirația muncitorilor expuși la cantități 

mici de telur are miros de usturoi [5]. 

 

În loc de concluzii: 

 Povestea descoperirii telurului a fost sursa de inspiraţie pentru opera ”Flautul fermecat” 

a compozitorului Wolfgang Amadeus Mozart.  

 Telurul a fost folosit la realizarea învelişului primelor bombe atomice aruncate asupra 

localităților Hiroshima și Nagasaki [9]. 
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CONSIDERAȚII TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND AGENȚII DE 

USCARE  

  

 Un agent de uscare este o substanță higroscopică care trebuie să fie stabilă din punct de 

vedere chimic și să nu reacționeze cu substanța supusă uscării. Agenții de uscare au o largă utilizare 

în industriile alimentară, de produse farmaceutice, ambalaje, electronice, etc.  

 Dintre cele mai cunoscute utilizări ale agenților de uscare, cele mai importante sunt: 

- protejarea de umiditate a interiorului unor aparate de măsură (ex.: în interiorul 

spectrometrului IR se află un tub cu material higroscopic menit să protejeze de umiditate 

sistemul optic al aparatului; balanța analitică conține un recipient cu material higroscopic); 

- îndepărtarea apei din solvenți sau materiale ce urmează a fi analizate sau folosite în sinteze 

chimice; de ex. apa prezintă o bandă de absorbție largă în domeniul 3200-3600 cm
-1

, care se 

suprapune peste benzi spectrale ale materialului de analizat, în cazul în care acesta nu este 

uscat. 

 Mulți solvenți organici sunt nemiscibili cu apa, dar sunt capabili să dizolve cantități 

semnificative de apă din cauza polarității lor. De exemplu, dietileterul poate conține până la 1 mL 

apă în 100 mL, la 25°C. Cu cât solventul este mai polar, cu atât va fi mai higroscopic, deoarece 

reține mai ușor apa. 

 Agenții de uscare obișnuiți în laboratoarele de chimie organică sunt clorura de calciu 

(CaCl2), sulfatul de sodiu (Na2SO4), sulfatul de calciu (CaSO4, cunoscut și sub numele de 

Drierite) și sulfatul de magneziu (MgSO4), toate sub forma lor anhidră. Toți cei patru reactivi 

formează ușor hidrați, la temperaturi scăzute conform echilibrului [1]: 

A + nH2O A(H2O)n 

  Alegerea agentului de uscare se face pe baza proprietăților sale, și anume: capacitate și 

eficiența de uscare. Capacitatea se referă la numărul maxim de moli de apă pe care agentul de 

uscare îl poate lega (n). Eficiența se referă la cantitatea de apă rămasă în soluția organică după 

finalizarea procesului de uscare (e). 

1. Clorura de calciu (CaCl2, n = 6, e = 1,5 mg/L) este un foarte bun agent de uscare pentru o mare 

varietate de solvenți, dar în general nu este compatibilă cu acele clase de compuși ce conțin 

grupări de tip: hidroxil (alcool, fenol), amino (amină, amidă) și carbonil (acidul, cetona, esterul), 

datorită impurităților cu caracter bazic, cum ar fi Ca(OH)2 și CaCl(OH). În plus, tinde să 

formeze aducți cu unii dintre acești compuși. Este adesea utilizată în tuburile de uscare, 

deoarece este disponibilă și sub formă de granule. 
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2. Sulfatul de calciu (CaSO4, n = 0,5; e = 0,004 mg/L) este un agent de uscare neutru. Cu toate 

acestea, nu are o capacitate ridicată, ceea ce îl face inutil pentru soluții foarte umede. Sub 

denumirea de Drierite, sulfatul de calciu disponibil comercial conține aproximativ 2% clorură 

de cobalt ca indicator de culoare. CoCl2 (anhidru) este albastru, iar sarea hidratată (CoCl26H2O) 

este roz (Figura 1). Drierite poate fi utilizat în incinte care trebuie menținute în atmosferă lipsită 

de vapori de apă, cum ar fi: balanțe analitice; spectrometre de absorbție moleculară în IR (ale 

căror componente optice sunt confecționate din materiale higroscopice (halogenuri de Na sau de 

K); exicatoare (recipient din sticlă, folosit în laborator, pentru uscarea lentă sau păstrarea în 

stare uscată a substanțelor; în interiorul exicatorului se plasează adesea compuși higroscopici, 

care au rolul de a absorbi sau de a reține apa atmosferică). Dacă materialul de uscare ce conține 

clorură de cobalt este roz, apa poate fi îndepărtată prin încălzirea lui la 210 
o
C, timp de o oră. 

 

 

 

 

 

3. Sulfatul de magneziu (MgSO4, n = 7; e = 2,8 mg/L) este un agent de uscare ușor acid. 

Acționează bine pentru îndepărtarea apei din solvenți precum eterul dietilic, dar nu la fel de bine 

pentru acetatul de etil. Este un agent de uscare rapidă deoarece se găsește sub formă de pulbere 

fină, cu o suprafață mare. 

4. Sulfatul de sodiu (Na2SO4, n = 10; e = 25 mg/L) are o capacitate mare de uscare și este utilizat 

în principal pentru soluții foarte umede. Este eficient în soluții eterice, dar absoarbe și alți 

compuși polari, cum ar fi alcooli, etc. Acționează mai lent în comparație cu sulfatul de 

magneziu. 

5. Hidroxidul de potasiu (KOH, n = mare, e = 0,1 mg/L) și carbonatul de potasiu (K2CO3, n = 2, e 

= moderat) sunt agenți de uscare neutri folosiți pentru uscarea compușilor cu caracter bazic, 

cum ar fi aminele. Evident, nu pot fi folosiți la uscarea compușilor cu caracter acid, cu care pot 

reacționa. 

6. Acidul sulfuric (H2SO4, e = 0,003 mg/L) și pentaoxidul de fosfor (P4O10) sunt agenți de uscare 

acizi folosiți, în principal, în exicatoare și nu în contact direct cu soluția, deoarece sunt reactivi 

foarte agresivi. Ambii au o capacitate mare de uscare. H2SO4 formează hidrați în timp ce P4O10 

este transformat în prezența apei în acid fosforic, conform reacției: P4O10 + 6 H2O  4 H3PO4 

 

Fig. 1. Granule de sulfat de calciu 

cu un conținut de CoCl2 de 2%. ) 

granule uscate; b) granule umede 

[1]. 
a b 
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7. Silicații de aluminiu având rețea tridimensională, cu dimensiuni diferite ale porilor (3-5 Å). 

Trebuie să fie activați înainte de utilizare și, de asemenea, pot fi regenerați la temperaturi 

ridicate (~ 180- 260
o
C, 1-2 ore). 

Câteva caracteristici ale agenților de uscare folosiți în mod uzual pentru uscarea unor soluții 

de reactivi organici sunt prezentate în tabelul 1, iar tabelul 2 conține reactivi recomandați a fi 

utilizați ca agenți de uscare pentru diferite clase de compuși. 

 

Tabelul 1. Agenți de uscare folosiți în mod uzual pentru uscarea unor soluții de reactivi organici [2] 

Agent de uscare Eficiența Observații 

CaCl2 mare Se combină cu alcooli, fenoli, amine, amino-acizi, amide, cetone, 

unele aldehide și esteri 

CaSO4 mică Utilizare pentru uscarea unor clase diverse de substanțe. 

Hemihidratul (CaSO41/2H2O) este stabil până la 100
o
C. 

MgSO4 mare Utilizare pentru uscarea unor clase diverse de substanțe. 

K2CO3 medie Se combină cu acizi și fenoli. 

Na2SO4 mare Utilizare pentru uscarea unor clase diverse de substanțe. 

Decahidratul este instabil la temperaturi mai mari de 32
o
C. 

 

Tabelul 2. Agenți de uscare pentru diferite clase de compuși 

Clase de compuși Agent de uscare recomandat 

Alcani, hidrocarburi alifatice halogenate MgSO4, CaCl2, CaSO4, H2SO4, P4O10 

Hidrocarburi aromatice, eteri MgSO4, CaCl2, CaSO4, P4O10, Na-metal 

Aldehide, cetone, esteri Na2SO4, MgSO4, K2CO3, CaSO4 

Alcooli MgSO4, K2CO3, CaSO4, CaO, BaO 

Amine KOH, K2CO3 

Compuși organici cu caracter acid Na2SO4, MgSO4, CaSO4 

 

Exemple de reacții care se referă la necesitatea utilizării unui agent de îndepărtare a apei 

dintr-un reactiv: 

a) Obținerea reactivului Grignard 

 Halogenurile de alchil, respectiv aril magneziu sunt cunoscute ca reactivi Grignard (R-Mg-

X, R = radical alchil, AR = radical aril; X = halogen) [3]. Reacția de obținere a reactivului Grignard 

are loc în  mediu de eter anhidru (Figura 2).  
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Fig. 2. Reacția Grignard 

 

Reactivul Grignard este nucleofil (atomul de carbon al legăturii –C-MgBr este polarizat negativ) 

(Figura 3).  

 

Fig. 3. Caracterul nucleofil al reactivului Grignard 

 

 Astfel, acesta poate reacționa cu donori de protoni (acizi de tip Brönsted), cum ar 

fi: H2O, ROH, RCOOH, RNH2, cu formare de hidrocarbură și  MgOHBr, conform schemei de 

reacție din Figura 4: 

 

 

Fig. 4. Reacția dintre reactivul Grignard și apă 

  

De aceea, este foarte important ca reacția de obținere a reactivului Grignard să se facă în mediu 

de eter anhidru.  

b) Alegerea unui material de uscare pe baza echilibrului chimic dintre acesta și substanța de 

uscat 

 În unele cazuri, valoarea constantei echilibrului de reacție dintre compusul ce trebuie uscat 

și un agent de uscare permite alegerea potrivită a acestuia din urmă. 

 De exemplu, atât alcoolii cât și fenolii au caracter acid. Alcoolii pot fi uscați în prezență de 

Na2CO3, în timp ce pentru fenoli nu trebuie să se folosească acest agent de uscare, cu care 

reacționează. Acest lucru se deduce din valorile constantelor de echilibru în care sunt implicați  
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fenolii, respectiv alcoolii și ionul carbonat (în soluție, carbonatul de sodiu disociază în ioni Na
+
 și 

2
3CO ; doar anionul carbonat este activ acido-bazic) [4]. 

 În cazul unui fenol, echilibrul reacției cu anionul carbonat este de forma: 

Ar-OH + 2
3CO  ArO

-
 + 

3HCO  (I)  caracterizat de constanta de echilibru 

           a1              b2           b1            a2 

Ke=
[ArO

-]∙[HCO3
- ]

[ArOH]∙[CO3
2-]

 

în care cuplurile acid/bază conjugată sunt: a1/b1=Ar-OH/ ArO
-
 și a2/b2=


3HCO /

2
3CO  

Echilibrele protolitice la care participă cele două specii chimice (Ar-OH și 
2

3CO ) sunt: 

Ar-OH + HOH  Ar-O
-
 + 

OH3    caracterizat de constanta de aciditate 

Ka1
=

[ArO
-]∙[H3O

+]

[ArOH]
 

2
3CO + HOH  


3HCO  + HO

-
 caracterizat de constanta de bazicitate 

Kb2=
[HO

-]∙[HCO3
- ]

[CO3
2-]

 

 Deoarece pentru orice cuplu acid/bază conjugată, produsul dintre constanta de aciditate și 

cea de bazicitate este egal cu produsul ionic al apei Kw (Kw=KaKb), rezultă: 

Ka2=
Kw

Kb2

=
Kw

[HO
-]∙[HCO3

- ]

[CO3
2-]

=
Kw ∙ [CO3

2-]

[HO
-]∙[HCO3

- ]
 

Deci,    Ke=
[ArO

-]∙[HCO3
-

]

[ArOH]∙[CO3
2-

]
∙

[HO
-]∙[H3O

+]

Kw
=

[ArO
-]∙[H3O

+]

[ArOH]

Kw∙[CO3
2-

]

[HO
-]∙[HCO3

-
]

=
Ka1

Ka2

 

 Practic, dacă se cunosc valorile constantelor de aciditate Ka1 și Ka2 ale cuplurilor acid/bază 

conjugată a1/b1 și a2/b2, se poate prevedea sensul de deplasare al echilibrului acido-bazic. 

În cazul echilibrului (I), Ka1 (al cuplului ArOH/ArO
-
) = 10

-8
; Ka2 (al cuplului 


3HCO /

2
3CO ) = 

4,810
-11

. Astfel, Ke = 10
-8

/(4,810
-11

) = 10
3
  

 Deci, echilibrul (I) este deplasat spre dreapta, astfel că pentru compușii fenolici nu se pot 

folosi carbonați ca agenți de uscare. 

 Notă: În cazul a doi reactanți (a1 și b2), care se combină în raport 1:1, dacă aceștia se 
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transformă în produși de reacție (b1 și a2), în proporție de 99%, Ke=
[𝑏1]∙[𝑎2]

[𝑎1]∙[𝑎𝑏2]
=

99∙99

1∙1
≈ 104 

 În cazul unui alcool (Ka = 10
-16 

- 10
-18

), echilibrul de forma: R-OH + 
2

3CO  RO
-
 + 


3HCO   

a1              b2           b1            a2 

este caracterizat de constanta de echilibru: Ke =
Ka1

Ka2

=
10−16

4∙10−11
≈ 2 ∙ 10−6 

S-a considerat R-OH=C2H5OH; cuplul a/b= C2H5OH/C2H5O
-
  are Ka  =10

-16
.  

 Din valoarea constantei de echilibru rezultă că acesta este deplasat spre stânga; deci, 

carbonatul nu reacționează cu un alcool și poate fi folosit la uscarea acestuia. 

 Concluzie: Na2CO3 poate fi utilizat ca agent de uscare, dacă valoarea Ka (a cuplului 

3HCO /

2
3CO ) este mai mare decât a cuplului din care face parte substanța de uscat (sau pKa = -lgKa al 

cuplului 

3HCO /

2
3CO să fie mai mic decât al cuplului din care face parte substanța de uscat). 

 

Temă. Pe baza valorilor pKa ale cuplurilor acid/bază conjugată, să se arate dacă se poate folosi 

Na2CO3 ca agent de uscare a următoarelor specii chimice: acid carboxilic, amină, hidrocarbură 

alifatică, tiol [5]. 

Cuplul acid/bază conjugată ArOH/ 

ArO
-
 

R-OH/ 

R-O
-
 

R-COOH/ 

R-COO
-
 

R-CH3/ 

R-CH2
-
 

R-NH3
+
/ 

R-NH2 

R-SH/ 

R-S
-
 

pKa 8 16 - 18 4 - 8 50 30 10 
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EXPERIMENTEAZĂ 

 

În acest număr vă propun să ne aducem aminte de alchimiști și respectiv de accepțiunea pe 

care publicul larg o avea despre aceștia….mulți erau considerați vrăjitori 😊 

Haideți să încercăm să fim vrăjitori….nu vă învăț cum să ascundem soarele în acest număr, 

dar ce spuneți să încercăm să obținem diferite „fenomene meteorologice în eprubetă”? Nu e 

magie….e CHIMIE ! 

 

„CEATA” 

Materiale necesare: avem nevoie de un pahar transparent de aproximativ 100mL, tinctură 

de lămâie (sau ceva similar…mentă, portocală, etc) 

Cum procedăm? Introducem în pahar aproximativ 50-75 mL apă.  Adăugăm câteva picături 

din tinctură. 

Ce observăm? În contact cu apa uleiul volatil din tinctură, generează o încețoșare a apei, 

datorită faptului că acesta nu este solubil în apă. 

 

„TORNADA” 

Materiale necesare: avem nevoie de un tub Falcon de 30 mL (se poate utiliza și un borcan 

cu capac), sclipici și puțin săpun lichid. 

Cum procedăm? Introducem în tubul falcon 25 mL de apă, sclipici și 2 picături de săpun 

lichid. Punem capacul tubului și îl agităm circular, încercând să obținem un turbion. 

Ce observăm? Când ne oprim din agitare se observă în tub o mișcare turbionară a 

particulelor de sclipici. Când particulele de sclipici se opresc trebuie doar să agităm din nou.  

 

„PLOAIA” 

Materiale necesare: avem nevoie de o sticlă de jumătate de litru sau un pahar transparent 

înalt, soluție de colorant alimentar (de preferință albastru) în apă, ulei vegetal 50 mL. 

Cum procedăm? Introducem în sticlă 150 mL apă (dacă folosim un pahar, îl umplem mai 

mult de jumătate). Adăugăm câteva picături din colorantul alimentar în uleiul vegetal. Amestecăm 

bine colorantul cu uleiul folosind o spatulă, deși aceste lichide nu sunt miscibile, observăm că se 

dispersează colorantul în masa de ulei. Adăugăm apoi încet, uleiul cu colorant, peste apa din pahar. 

Așteptăm puțin! 

CHIMIE experimentală 
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Ce observăm? Cele 2 faze (uleiul și apa) rămân separate (apa stratul de jos, iar uleiul stratul 

superior). Picăturile de colorant dispersate în ulei coboară gravitațional către faza apoasă, iar în 

momentul contactului cu apa se dizolvă formând un efect de ploaie.  

 

Distracție plăcută! 

 

Lect. Dr. Ing. Cristina TODAȘCĂ 

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

 

CITATE CELEBRE 

 

 ”Am putea trăi în prezent fără un Platon, dar ne-ar trebui un număr dublu de Newtoni 

pentru a descoperi secretele naturii şi a aduce viaţa în armonie cu legile naturii.” –  Dimitri 

Mendeleev 

  

 ”Nicio lege a naturii, oricât de generală, nu a fost enunţată total dintr-o dată; 

descoperirea ei a fost precedată de multe presentimente.” –  Dimitri Mendeleev 

 

 ”Un savant în laboratorul său nu este doar un tehnician; este şi un copil pus în faţa unor 

fenomene naturale, care îl impresionează ca o poveste cu zâne.” –  Marie Curie. 

 

https://chimiecnnb.fandom.com/wiki/Zece_citate_celebre_despre_chimie  

 

 ”Viaţa este un proces chimic.” –  Antoine-Laurent Lavoisier 

 

http://www.citatepedia.ro/index.php?id=1260  

 

 ”Știința și viața nu pot și nu trebuie să fie separate” –  Rosalind Franklin (Biochimist) 

 

https://www.studienscheiss.de/zitate-wissenschaftlerinnen/  

CHIMIE experimentală 
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Probleme pentru începători 
 

SOLUȚII – EXERCIȚII PENTRU CLASA A VII-A 

 

1. Să se cοmрlеtеze tеxtul fοlοsіnd cοrеct tеrmеnіі dіn tabеlul dе maі jοs : 

 Serul fiziologic este ___________ ce conține 0,9%___________. Știind că oțetul este o 

soluție apoasă de 9% acid acetic înseamnă că în 250 g oțet există  ______ acid acetic. Într-o soluție 

apoasă solventul este ________. Solutul din soluția de sodă caustică este _____________. Aerul 

este un amestec ___________ ce conține ___________ O2 și ___________ N2. O soluție mai 

diluată se poate obține dintr-o soluție mai ___________ prin ________ .  

 

o soluție 21 % gazos NaOH diluare 

22,5 g concentrată NaCl 79 % apa 

 

 

2. Să se aleagă răspunsul/ răspunsurile corect(e): 

Pentru a obține o soluție 23% KBr este necesar să se amestece: 

1. 5,75 g KBr și 19,25 g H2O  

2. 11,5 g KBr și 50 g H2O 

3. 50 g soluție 30% KBr cu 80,43 g H2O 

4. 50 g soluție 30% KBr cu 130,43 g H2O 

5. 75 g soluție 30% KBr cu 130,43 g H2O 

 

3. Să se calculeze : (1) Concentrația procentuală a soluției (A) obținute prin amestecarea a 25 g 

soluție 30 % CuSO4 (B) cu 45 g soluție 25% CuSO4 (C). (2) Cât va deveni concentrația acestei 

soluții dacă se mai adaugă încă 30 mL H2O (soluția D), (3) Ce concentrație va avea soluția E 

rezultată prin adăugarea a  30 g CuSO4 ·5H2O la soluția A? (4) Să se aranjeze soluțiile în ordinea 

descrescătoare a concentrației procentuale. Se dau: ACu = 64; AS = 32; AO = 16; AH = 1. 

 

Prof. Carmen Steliana PETCU 

Școala Gimnazială Nr. 179, București 

 

CHIMIA în exerciții și probleme 
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ISSAC ASIMOV, UN ALTFEL DE PROFESOR DE CHIMIE 

 

Ați văzut filmul „Eu, Robotul”? În 

acest film SF sunt enumerate cele trei legi 

ale roboților:  

 Robotul nu trebuie să pună în 

pericol viața oamenilor. 

 Robotul trebuie să îndeplinească 

poruncile oamenilor. 

 Robotul trebuie să își protejeze existența. 

Aceste legi au fost formulate de un profesor de chimie, Isaac Asimov! Un altfel de profesor de 

chimie! 

Isaac Asimov s-a născut în Rusia la 2 ianuarie 1920, dar familia sa a emigrat în S.U.A. când 

el avea 3 ani. Întrebat adesea dacă a fost un copil-

minune, răspundea invariabil: ”Da, am fost şi încă mai 

sunt!”. Dotat cu o memorie aproape fotografică, a fost 

“puştiul cel isteţ” în clasele primare. Spunea “Ar fi 

minunat dacă un copil ar fi supradotat nu numai în 

intelect, ci şi în înţelegerea naturii umane”, căci şi-a 

atras multe antipatii de-a lungul anilor pentru că nu era 

deloc modest. La 11 ani a scris prima sa povestire. A parcurs cu uşurinţă primele 8 clase, dar se 

agăţa cu încăpăţânare de ideea că nu trebuie să înveţe! A fost dezamăgit să observe că tot mai  mulţi  

colegi îl întreceau la învăţătură, spunând mai târziu: “Liceul avea să-mi rezerve amărăciunea 

umilinţei”. Existau materii pe care nu le putea înțelege deloc, dar la 15 ani când a absolvit liceul, SE 

CONSIDERA O PERSOANĂ REMARCABILĂ ŞI INTENŢIONA SĂ ARATE ASTA LUMII 

ÎNTREGI! 

A fost respins de Colegiul Columbia (abia zeci de ani mai târziu, aceştia i-au acordat titlul 

de doctor onorific). A avut apoi alt eşec: a fost respins la Facultatea de Medicină din Universitatea  

Columbia! Deși tatăl său numea gunoi literatura science-fiction, la 17 ani a început să publice 

povestiri SF, dar era doar un hobby. La urma-urmei, chiar și ideea unui calculator de buzunar a fost 

la început SF. Deoarece absolvise colegiul cu diploma Bachelor of Science, a fost nevoit să aleagă 

facultatea de chimie, şi nu istoria, cum i-ar fi plăcut. Ca student a fost mediocru, se considera de-a 

dreptul neajutorat în laboratorul de chimie, unde experimentele îi reuşeau rareori. 

Personalități      Interviuri 
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Pe măsură ce reuşitele la chimie deveneau tot mai palide, succesul literar sporea. În timpul 

celui de-al doilea război mondial, s-a angajat în Naval Air Experimental Station, dar după război şi-

a reluat studiile. Dorea cu disperare diploma, dar i-a fost foarte greu, căci după ani de întrerupere 

chimia devenise ... chineză. 

Pentru a se mobiliza să scrie teza de doctorat, supărat de regulile stricte care impuneau 

redactarea ei într-un mod rigid, a publicat într-o revistă de science-fiction o pseudo-dizertaţie 

intitulată “Proprietăţile endocronice ale tiotimolinei resublimate”, utilizabilă pentru a călători in 

timp. A descris cu un ton cât mai doct substanţa care se dizolva cu 1,12 secunde ... înainte de 

atingerea apei. Farsa era să-l coste diploma de doctor, dar în cele din urmă a primit titlul de Ph.D 

(Philosophy Doctor). 

În 1949 a început studiile post-doctorat în domeniul 

medicamentelor anti-malarie, fără tragere de inimă, pentru o 

sursă de venit. În schimb era recunoscut ca scriitor major de 

SF, alcătuind împreună cu Robert Heinlein şi A.E van Vogt 

trio-ul “Cei trei mari în literatura science-fiction”. 

În sfârsit şi-a găsit o slujbă ca asistent şi cercetător la 

catedra de biochimie a Facultăţii de Medicină a Universităţii 

Boston. Cercetarea în laborator nu-i plăcea, în schimb 

considera că prelegerile erau pur şi simplu făcute pentru el, 

primind aplauze la scenă deschisă şi ajungând să fie cunoscut 

drept cel mai bun conferenţiar. Avea un talent nativ de a explica lucrurile foarte clar şi simplu.  

În 1958 câştigurile de pe urma scrisului depăşeau de trei ori pe cele de la facultate, aşa că nu 

a fost distrus când a fost concediat. A continuat ceea ce făcea cel mai bine: să scrie şi să ţină 

conferinţe.  

S-a recăsătorit cu Janet, pe care o numea “partenera în viaţă şi în  gând”.  

A scris mult pentru tineri: cărţi de ficțiune („Fundația”, „Soarele gol”, „Caverne de oțel” etc) 

non-ficţiune, de biochimie, genetică, fizică nucleară, chimie  organică, astronomie, ştiinţe generale, 

matematică, istorie.  

După lectura atentă rând cu rând a Bibliei a explicat-o detaliat în “Călăuza în lumea Bibliei”, 

apoi a reluat experienţa cu operele lui Shakespeare. Adăugaţi 2000 de conferinţe spre care mergea 

cu maşina, căci se temea de avion! [1] 

Cum a fost posibil să facă atât de multe, în atât de multe domenii? Talentul a fost completat 

de muncă de la ora 5 dimineaţa, astfel că în 40 de ani a vândut în medie câte 3 pagini pe zi. Când a  

Personalități      Interviuri 
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trecut în nefiinţă în 1992, la vârsta de 71 de ani era considerat unul dintre cei mai prolifici scriitori 

din toate timpurile [2]: 

 500 titluri la activ, traduse în 40 de limbi 

 a scris cea mai bună povestire de ficţiune după părerea specialiştilor („Căderea nopții”) 

 a fost membru şi vice-preşedinte al Mensa Internaţional (membrii săi au valori ale IQ  care îi 

plasează în primele 2 procente ale omenirii) 

 în onoarea sa au fost numite un asteroid şi un crater pe Marte [3]. 

Desigur, nu a fost aprobat de toata lumea! La un 

moment dat Asimov a fost criticat pentru absența 

aproape totală a sexualității și a vieții extraterestre din 

scrierile sale SF. Totuși, romanul “Zeii înșiși” conține 

extratereștri, sex și sex extraterestru, cartea fiind 

recompensată cu premiul Nebula pentru "Cel mai bun  

roman" în 1972, și premiul Hugo la aceeași categorie 

în 1973 [4]. 

Iată câteva citate celebre din opera lui Isaac Asimov: 

“Nu este atât de îngrozitor să îmbătrâneşti, să te îmbolnăveşti şi să mori dacă ai întruchipat o parte a  

vieţii pe Pământ. Chiar dacă nu ajungi la bătrâneţe, tot merită, tot există satisfacţie, de vreme ce ai 

făcut parte din viaţa aceea privită ca un întreg, mai cu seamă dacă te-ai exprimat prin creativitate şi 

ai împărtăşit  iubirea generală.” 

“În viaţă, spre deosebire de şah, jocul continuă şi după mat.” 

“Violenţa este ultimul refugiu al incompetenţei.” 

“Dacă cunoaşterea creează probleme, nu ignoranţa va duce la rezolvarea acestora.” 

“Caracterul inuman al calculatoarelor este demonstrat şi de aceea că, odată bine programate şi 

lucrând liniştit, ele sunt perfect cinstite.” 

“Scrisul, pentru mine, este doar gândirea prin degetele mele.” 

“O idee subtilă, chiar şi greşită fiind, poate totuşi să nască analize rodnice, care să conducă la 

adevăruri de mare valoare.” 

“Un robot nu are voie să pricinuiască vreun rău unei fiinţe umane, sau prin neintervenţie, să permită 

ca unei fiinţe omeneşti să i se facă rău.” 

“Există o singură lumină a ştiinţei, şi a o face să strălucească într-un loc înseamnă a o face să 

strălucească peste tot.” 

“Nu mă tem de calculatoare. Mă tem de lipsa acestora.” 

Personalități      Interviuri 
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“Auto-educaţia este, după părerea mea fermă, singurul tip de educaţie care există.” 

“Viaţa e plăcută. Moartea e liniştită. Tranziţia este problematică.” 

“Cel mai trist aspect al vieţii actuale este că ştiinţa acumulează cunoştinţe mai repede decât 

acumulează societatea înţelepciune.” 

“Parfumul trandafirilor îşi are rădăcinile în noroi.” 

“Cea mai incitantă frază care poate fi auzită în cercetarea ştiinţifică, cea care anunţă noi descoperiri, 

nu este "Evrika!", ci "Ce ciudat..." 

“Adevărata plăcere constă în descoperire, nu în cunoaştere.” 

“Educaţia nu este ceva ce poţi termina.”  

“Dacă nu aş fi fost ateu, aş fi crezut într-un Dumnezeu care ar fi ales să salveze oamenii pe baza 

întregii lor vieţi şi nu a vorbelor lor. Cred că ar fi preferat un ateu cinstit şi drept unui evanghelist 

TV ale cărui cuvinte zilnice sunt Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu şi a cărui fiecare faptă este 

necinste, necinste, necinste.” 

“Atunci când citesc despre cum se tot taie fondurile bibliotecilor, nu mă pot gândi decât că 

societatea americană a găsit încă o metodă de a se autodistruge.” 

“Eu nu sunt unul care citeşte repede, ci sunt cineva care înţelege repede.” [5, 6]. 

 

Mulțumiri doamnei Prof. Mihaela Hillenbrand, Membru corespundent al Academiei Române 
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MARIA BUZATU - UN EXEMPLU DE LONGEVITATE ȘI  

PERFORMANȚĂ 

 

Pe doamna profesoară Maria Buzatu o cunosc de mai bine 38 de 

ani. Cu excepția părului grizonat, este neschimbată. 

Mi-a fost dirigintă, profesor de chimie, inspector școlar de 

specialitate și apoi colegă de centru metodic, fiind un exemplu de 

dedicație și profesionalism. Este omul datorită căruia am ales aceeași 

profesie, cea de profesor de chimie.  

Absolventă a Facultății de Chimie din cadrul Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” Iași - promoția 1969 slujește învățământul 

tulcean de cinci decenii. La absolvirea facultății a primit repartiție 

guvernamentală la Liceul nr.1 Tulcea - devenit ulterior Colegiul Dobrogean „Spiru Haret”, unde a 

rămas până la ieșirea la pensie. Generații întregi de elevi i-au trecut prin mâinile neobosite. Mulți 

dintre ei au studiat sau studiază la universități de prestigiu din țară și străinătate. Unii sunt medici, 

chimiști, farmaciști, ingineri și, nu în ultimul rând, profesori de chimie. 

Cariera doamnei profesoare Maria Buzatu este încununată de rezultate deosebite: premii și 

mențiuni la toate concursurile și olimpiadele de chimie, inspector de specialitate 10 ani, autoare de 

articole în Revista de fizică-chimie, Delta, Profchim, a două culegeri, referent științific al unor 

manuale de chimie, membră în comisia de lucru a programelor școlare, în comisia de evaluare a 

manualelor alternative, în comisia națională a olimpiadei de chimie. A activat cu devotament și 

punând mult suflet în taberele de vară pentru pregătirea olimpiadelor/concursurilor școlare. 

În 1994 doamna profesoară Maria Buzatu a fost recompensată de Ministerul Educației 

Naționale cu Diploma de Excelență la 25 ani de activitate pentru merite deosebite în promovarea 

chimiei în România. Ca semn al recunoașterii meritelor profesionale, anul 2007 i-a adus Diploma 

pentru premiile obținute la Olimpiada Națională de chimie în întreaga carieră, iar în anul 2016, la 

Bacău, a fost premiată cu Placheta a 50-a aniversare a Olimpiadei Naționale de Chimie. 

Ieșirea la pensie a doamnei profesoare Maria Buzatu nu a însemnat încheierea carierei 

didactice a domniei sale deoarece a predat în continuare, fiind un exemplu de longevitate și 

performanță. A fost alături de noi, profesorii de chimie la pregătirea probelor practice ale 

concursurilor naționale găzduite de județul Tulcea: Științe pentru Juniori în 2006 și Impuls 

Perpetuum în 2014. 

Personalități      Interviuri 
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M-am bucurat enorm când am aflat că la Olimpiada Națională de Chimie 2019 de la 

Constanța eleva Vavilov Iris Alexandra din clasa a VIII-a, pregătită de domnia sa a obținut 

Mențiune Specială. 

Pentru cei 50 de ani dedicați școlii și chimiei vă mulțumim și vă dorim multă sănătate. 

 

La mulți ani, doamna dirigintă! 

  

                                                                                                                     Prof. Liliana-Laura SAVU,  

                                                                                           Liceul Teoretic ”Ion Creangă” Tulcea 

 

 

 

 

  

Cel mai mare tabel periodic al elementelor a fost 

realizat anul acesta la Wayne State University pe 

19 octombrie și dezvelit în 23 Octombrie, de ziua 

Internațională a Molului, și are dimensiunile a 

trei terenuri de fotbal. El este alcătuit din prelate 

albastre inscripționate cu alb cu simbolurile celor 

118 elemente chimice. La realizarea sa au 

participat 250 studenți chimiști voluntari de la 5 

universități din Michigan. Voluntarii au pictat elementele chimice lucrând duminica câte 12-14 ore 

pe zi. După demontarea tabelului periodic, prelatele vor fi donate zonelor afectate de 

uragane.[https://www.fox2detroit.com/; https://detroit.curbed.com/2019/10/25/20932601/wayne-

state-university-periodic-table]. 

 

 

 

 

 

 

 

Personalități      Interviuri 

https://detroit.curbed.com/2019/10/25/20932601/wayne-state-university-periodic-table
https://detroit.curbed.com/2019/10/25/20932601/wayne-state-university-periodic-table
https://www.fox2detroit.com/news/worlds-largest-periodic-table-made-at-wayne-state-university?fbclid=IwAR38Apd-TLX2DRsfXBzjLLDJlrxLnrO_vD387CgnEG23bd7ShJApIPBSUKY


CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.6/2019 - Ediție nouă  27 
 

 

 

INTERVIU 

 

cu elevul Mircea Raul BODROGEAN de la  Liceul 

Internațional de Informatică din București – medaliat cu 

aur atât la a 53-a ediție a Olimpiadei Internaționale de 

Chimiei D. I. Mendeleev (MIChO), Sankt Petersburg, 21 

– 27 aprilie 2019 cât și la a 51-a ediție a Olimpiadei 

Internaționale de Chimie (IChO),  Paris, 21 – 30 iulie 

2019. 

 

 În primul rând vreau să te întreb cum să îți spun, 

Mircea sau Raul? În al doilea rând, te rog să ne 

spui câte ceva despre tine?  

Prefer să mi se spună Raul. Am 17 ani și sunt născut în 

Arad, dar locuiesc de 6 ani în București. Mă consider o 

persoană echilibrată, organizată și perseverentă. 

 

 Ce înseamnă pentru tine chimia? Ce te-a atras spre chimie?  

Pentru mine, chimia este mai mult decât o pasiune: este o materie care mă captivează și mă 

provoacă constant. 

Am cunoscut chimia, ca orice alt elev, în clasa a 7-a. Participam la toate orele de curs, dar și la 

pregătirile suplimentare organizate după școală. Ca urmare, după ceva timp, am început să simt că 

rezolvările exercițiilor veneau cumva de la sine, iar învățatul nu era deloc o povară. Toate lucrurile 

aveau un sens și o logică nemaiîntâlnită de mine până atunci, care mă făceau să vreau să lucrez 

probleme din ce în ce mai dificile și mai interesante. Clasa a 7-a a culminat cu locul 1 la Concursul 

Național ”Raluca Ripan”, moment în care am știut că vreau să studiez mai departe chimia. 

Pot spune că ceea ce m-a atras incontestabil către chimie este aplicabilitatea ei în viața reală. Prin 

experimentele pe care le facem, prin teoriile pe care le discutăm, reușim să explicăm lucrurile din 

jurul nostru, fapt care m-a fascinat dintotdeauna. 
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 Care sunt cele mai importante rezultate ale tale obținute la competițiile de chimie la care ai 

participat? 

Cele mai importante rezultate obținute de mine la chimie sunt, de departe, cele de anul acesta: 

medaliile de aur la Mendeleev și IChO. Pe lângă acestea, se mai adaugă 2 medalii de argint la 

EUSO (Olimpiada de Științe a Uniunii Europene) și IJSO (Olimpiada Internațională de Științe 

pentru Juniori), dar și 3 medalii de aur la olimpiadele naționale de chimie. 

 

 Ce a însemnat pentru tine calificarea în lotul olimpic (mare și apoi cel restrâns) la chimie  

și participarea la concursurile internaționale din acest an? 

Calificarea în lotul olimpic a însemnat atestarea muncii mele din ultimii ani. Am simțit că tot ceea 

ce am făcut până atunci a meritat pe deplin, iar chimia este într-adevăr știința pe care doresc să o 

urmez și în anii ce vor urma terminării liceului. Participarea la olimpiadele internaționale a adus o 

responsabilitate imensă pe umerii mei, deoarece atunci nu mai era vorba despre mine ca individ, ci 

despre mine ca român, fapt care m-a determinat să îmi doresc un rezultat cât mai bun pentru țara 

mea. 

 

 Cum este să fii reprezentant al României într-o competiție internațională? Această întrebare 

este rezultatul faptului că am văzut în direct decernarea premiilor la IChO de la Paris și m-

a emoționat foarte tare reacția ta ”Go Romania!”. 

Să fii un reprezentant al României într-o competiție internațională reprezintă o onoare deosebită, dar 

și o responsabilitate uriașă. Reacția mea a venit ca rezultat al unei mulțumiri adresate tuturor 

profesorilor implicați în pregătirea mea și ca un mesaj de continuitate, România având un mare 

potențial în această direcție. 

 

 Ne poți împărtăși câteva impresii legate de participarea ta la concursurile internaționale de 

chimie? Care a fost concursul care ți-a plăcut sau te-a marcat cel mai mult și de ce? 

Participarea la o competiție internațională este într-adevăr o experiență deosebită. Prin cele patru 

olimpiade internaționale la care am participat pănă acum, am reușit să vizitez țări pe care probabil 

nu aș fi ajuns să le văd în alte circumstanțe. În plus, am cunoscut oameni noi, am legat prietenii, am 

râs și m-am bucurat după probe, am fost stresat în momentul premierii, am fost nostalgic pe urmă în 

momentul despărțirii, dar totuși cu o dorință imensă de a mai participa din nou. Pot spune cu 

certitudine că o astfel de experiență este un carusel de trăiri.  
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Cel mai mult m-a marcat, însă, Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori din Olanda. Fiind 

prima competiție internațională la care am participat, am plecat cu multiple preconcepții din țară: că 

atmosfera va fi rece, că elevii vor fi tăcuți, că vremea ar putea fi împotriva noastră și multe altele. 

Spre mirarea mea, lucrurile au stat cu totul altfel. Toată lumea a fost prietenoasă, atmosfera a fost 

foarte caldă și primitoare, am avut parte de un ghid nemaipomenit cu care am comunicat excelent și, 

pe lângă acestea, a nins pentru prima dată după mulți ani în Olanda, așa că am putut să vaăd bucuria 

de pe fețele elevilor care vedeau pentru întâia oară zăpadă. Toate acestea au clădit o experiență de 

neuitat și m-au făcut să îmi doresc să mai particip la astfel de competiții. 

 

 Locul 7 (din 309 participanți din toată 

lumea) și medalie de aur la Olimpiada 

Internațională de Chimie este o 

performanță absolut remarcabilă, mai ales 

pentru un elev care tocmai a terminat 

clasa a X-a și a participat pentru prima 

dată la o astfel de competiție importantă. 

Ce ai simțit când la premierea de la IChO 

de la Paris se avansa spre locurile 

fruntașe și tu nu fusesei încă strigat?  Ce 

reprezintă pentru tine acest rezultat?  

Pe măsură ce se avansa în clasament, iar eu nu eram strigat, am simțit o bucurie din ce în ce mai 

mare, de-a dreptul copleșitoare și un sentiment de mândrie pe care nu l-am mai trăit până atunci. 

Fiind ultimul meu obiectiv din clasa a 10-a, rezultatul a venit ca o împlinire a acestui vis. 

 

 Ce planuri de viitor ai, atât în cea ce privește participarea ta la viitoare concursuri 

naționale și internaționale de chimie, cât și ceea ce ți-ar plăcea să faci după terminarea 

liceului?  

Legat de viitoarele mele participări, îmi doresc ca rezultatele mele să fie cel puțin la fel de bune 

precum cele de anul acesta. După terminarea liceului, vreau să continui să studiez tot chimie, dar nu 

m-am hotărât încă ce ramură a acesteia vreau să aprofundez. 
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 În final te rog să ne mai divulgi câteva secrete despre tine. Ce alte materii/discipline îți mai 

plac? Ce hobby-uri ai și cum îți place să îți petreci timpul liber?  

Pe lângă chimie, cel mai mult îmi plac fizica și matematica. La ambele am fost olimpic național în 

trecut, așa că am continuat să le studiez, mergând mână în mână cu chimia. În timpul liber îmi place 

să citesc și să mă uit la filme, dar mai ales să merg în drumeții montane. Acestea din urmă mă 

deconectează de la tot ceea ce înseamnă școală și viața cotidiană și îmi permit, pentru o perioadă, să 

admir frumusețile naturii și să mă bucur de aerul curat. 

 

Încă o dată FELICITĂRI pentru toate rezultatele tale deosebite obținute până acum și mult 

SUCCES în continuare în tot ce faci!   

 

Interviu realizat de Iulia Gabriela DAVID 

 

 ”Cântecul elevului bolnav de gălbenare din pricina «chimii» 

Noaptea zău că sar din pat 

și-mi pare că-s întrebat: 

ce-i alcoolul, 

ce-i fenolul, 

dar benzina, 

glicerina, 

stearina, 

parafina, 

fosforatul 

și hidratul, 

chiar și clorul, 

vitriolul 

și oxine, 

și amine, 

oxigen, 

hidrogen 

și sulfit, 

și cuprit, 

și fructoza, 

și glucoza, 

apatit, 

galatit... 

și-n mormânt tot 

ca și viu, tot pe rost am sa le știu!" 

 

Mircea  Eliade, ”Romanul adolescentului miop” 
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INTERVIU 

 

cu elevul Tudor LILE de la Colegiul Național ”Moise 

Nicoară”, Arad – medaliat cu argint atât la a 53-a ediție a 

Olimpiadei Internaționale de Chimiei D. I. Mendeleev 

(MIChO), Sankt Petersburg, 21 – 27 aprilie 2019, cât și la a 51-

a ediție a Olimpiadei Internaționale de Chimie (IChO),  Paris, 

21 – 30 iulie 2019. 

 

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

Am 17 ani și sunt elev în clasa a XI-a. Sunt curios din fire, de aceea îmi place să citesc, să descopăr 

locuri noi și să cunosc persoane din locuri diverse, lucru pe care l-am aflat recent. 

 

 Ce înseamnă pentru tine chimia? Ce te-a atras spre chimie? De când ai această pasiune? 

Pasiunea mea pentru chimie a început în clasa a VII-a, datorită unui profesor extraordinar: Rotariu 

Dan. M-a atras chimia deoarece găseam în ea un mod de a-mi satisface curiozitatea, dar și deoarece 

am fost fascinat de olimpicii mai mari, la care vedeam tot felul de experimente interesante și de 

probleme complicate. Acum însă, pentru mine chimia e mai mult decât atât. Cu siguranță, încă mă 

ajută să îmi satisfac curiozitatea, prin ea pot înțelege tot mai bine cum funcționează natura, dar tot 

prin ea am ajuns să văd locuri noi și să cunosc persoane din toate colțurile lumii. De aceea, pentru 

mine chimia e și o știință în care am încredere că poate face o diferența, dar și un mijloc prin care să 

descopăr locuri și să întâlnesc persoane noi. 

 

 Te rog povestește-ne ce înseamnă performanța în chimie la nivelul unui elev de clasa a X-a 

(acum deja clasa a XI-a )?  

Pentru mine a înseamnat multă muncă și dedicare, dar și satisfacție, satisfacție de a vedea roadele 

muncii. Toate acestea m-au ajutat să înțeleg că nu mai învăț doar pentru a avea rezultate la anumite 

concursuri, ci deoarece chiar îmi place acest domeniu. Astfel rezultatele au venit doar ca un bonus. 
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 Știu că tu ai fost în lotul olimpic lărgit de chimie și anul trecut, când erai în clasa a IX-a. Ce 

a însemnat asta pentru tine, având în vedere că proba de baraj este extrem de dificilă și 

implică cunoștințe din toată materia de liceu, ba chiar mai mult?  

A însemnat împlinirea unui vis, vis pe care îl aveam încă din clasa a VII-a. Încă de pe atunci 

auzisem cât de greu este să ajungi în lot, mai ales în clasa a IX-a. Acest lucru m-a ambiționat. 

Rezolvând subiecte din anii precedenți am ajuns la concluzia că e dificil să te califici în lot fără să 

știi chimie organică. Astfel îmi doream ca la sfârșitul barajului să fiu mulțumit că am dat tot ce am 

avut mai bun, indiferent dacă mă calificam în lot sau nu. Din fericire, subiectele din acel an au 

permis calificarea în lot și fără cunoștințe de chimie organică, iar eu m-am putut bucura de acest 

lucru. 

 

 Ne poti împărtăși câteva impresii legate de participarea ta la concursurile internaționale de 

chimie din acest an? Care a fost cel mai greu concurs și care a fost cea mai grea probă? 

Nu pot să vorbesc despre concursurile internaționale, fără a mulțumi înainte profesorilor, atât din 

mediul preuniversitar, cât și din mediul universitar, care au făcut toate acestea posibile și ne-au 

ajutat foarte mult în pregătirea noastră.   

A fost o experiență extraordinară. Am avut ocazia să cunosc persoane care veneau din toate părțile 

lumii. Am vizitat locuri în care nu știu când și cum aș fi ajuns altfel. Nu pot să nu o menționez aici 

pe ghida noastră de la Paris, Mihaela, pe care nu o voi uita. 

Cel mai greu concurs a fost Olimpiada Internațională, care a avut loc la Paris, datorită concurenței 

foarte mari care a existat. Fiecare punct îți putea schimba foarte mult poziția în clasament. Dar cea 

mai grea probă a fost cea practică de la Olimpiada Internațională de 

Chimie Mendeleev, nu neapărat datorită dificultății ei în sine, ci 

datorită faptului că nu știam exact la ce să mă aștept și nu am fost 

complet pregătit pentru ceea ce am primit.  

 

 Care sunt cele mai importante rezultate ale tale obținute la 

competițiile de chimie la care ai participat și ce reprezintă 

ele pentru tine? 

Cele mai importante rezultate pentru mine sunt calificarea în lot din 

clasa a IX-a și cele două medalii de argint obținute anul acesta.  

Acestea reprezintă roadele muncii depuse și a ajutorului primit, dar 

si implinirea unor visuri.  

Medalia de argint obținută 

la MIChO 
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 Ce planuri de viitor ai, atât în cea ce privește participarea ta la viitoare concursuri 

naționale și internaționale de chimie, cât și ceea ce ți-ar plăcea să faci după terminarea 

liceului?  

Vreau să continui să particip la olimpiade, să mă lupt din nou pentru a mă califica la concursurile 

internaționale și sunt pregătit să depun munca necesară.  După terminarea liceului vreau să continui 

să studiez chimia. 

 

 În final te rog să ne mai divulgi câteva secrete despre tine. Ce alte materii/discipline îți mai 

plac? Ce hobby-uri ai și cum îți place să îți petreci timpul liber?  

Un lucru pe care l-am descoperit în ultimii doi ani este acela că nu totul trebuie să se învârtă în jurul 

olimpiadelor și că e bine să fac și altceva în afară de a învăța pentru acestea. Astfel, îmi place să 

citesc și (ca oricărui alt tânăr din zilele noastre) să mă uit la filme și seriale. Îmi place să merg cu 

bicicleta, acesta a ajuns să fie modul în care merg la școală și oriunde altundeva, când îmi permite 

vremea.  

Alte materii care îmi plac sunt fizica și matematica, cred că datorită strânsei lor legături cu chimia. 

 

Încă o dată FELICITĂRI pentru toate rezultatele tale deosebite obținute până acum și mult 

SUCCES în continuare în tot ce faci! 

 

Interviu realizat de Iulia Gabriela DAVID 

 

CITATE CELEBRE 

 

 Omul care crede că poate face un lucru va dobândi întotdeauna priceperea de a-l face. 

 

 Oamenii care cred că pot muta munții din loc, îi mută. Oamenii care nu cred că-i pot 

muta, nu-i pot muta. Încrederea atrage după sine capacitatea de a face un lucru. –  David J 

Schwartz- ”Puterea magică a gândului” 

https://www.cristinne.ro/top-carti-motivationale/  
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INTERVIU 

 

cu eleva Ana FLORESCU CIOBOTARU de la Liceul 

Internațional de Informatică din București (ICHB) – medaliată cu 

aur la a 53-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Chimiei D. I. 

Mendeleev (MIChO), Sankt Petersburg, 21 – 27 aprilie 2019 și 

cu argint la a 51-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Chimie 

(IChO),  Paris, 21 – 30 iulie 2019.  

 

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

Sunt elevă în clasa a 12-a la ICHB. Am studiat clasele 5-9 în 

Belarus, la Minsk, la o școală cu profil umanist.   

 

 Ce înseamnă pentru tine chimia? Ce te-a atras spre chimie?  

Am început să particip la concursuri încă din clasele a 7-a, atunci când limba rusă mi-a permis 

înțelegerea completă a textului subiectelor. În clasa a 8-a am obținut un rezultat bun la Olimpiada 

de Fizică pe orașul Minsk, iar în clasa a 9-a am câștigat faza pe sector atât la fizică, cât și la chimie. 

Existența unui profesor coordonator bun la chimie și a unui cerc de elevi care stimula competiția în 

cadrul școlii m-au făcut să aleg chimia, întrucât faza pe oraș avea loc simultan cu cea pentru fizică. 

După etapa pe orașul Minsk m-am calificat la faza națională, pe care am câștigat-o. Am fost 

cucerită de caracterul sistematic al cunoștintelor pe care trebuie să le acumulezi. De asemenea, la 

începutul studiului chimiei am înțeles că baza ei nu înseamnă ceva abstract: conceptul de ’atom’ 

este explicat de Fizică, iar moleculele formate sunt fundamentul materiei din Univers și a vieții. 

Pentru mine Chimia este linia de aur care leagă teoriile mai mult sau mai puțin abstracte din fizică 

cu funcțiile vitale pe care le îndeplinește o celulă.  

 

 Știu că ai obținut în ultimii ani mai multe rezultate remarcabile la concursurile 

internaționale de chimie. Care au fost acestea? 

În anii școlari 2017-2018 și 2018-2019 m-am calificat în lotul restrâns după probele de baraj. În 

vara anului 2018 am participat la Olimpiada Internațională Pluridisciplinară Tuymaada în Federația 

Rusă, unde am ocupat locul I. În 2019, fiind în primii 6 elevi selectați în lotul lărgit am participat în 

luna aprilie la Olimpiada Internațională de Chimie Mendeleev, unde am câștigat medalia de aur,  
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ocupând locul 5. În iulie 2019, fiind clasată în primele patru locuri în lotul restrâns, am participat la 

Olimpiada Internațională de Chimie și am obținut medalie de argint.   

 

 Ce a însemnat pentru tine atât prima calificare cât și cea de anul acesta în lotul olimpic 

(mare și apoi cel restrâns) la chimie și participarea la concursuri internaționale de chimie? 

Scopul și visul oricărui elev olimpic este de a participa la fazele internaționale, lucru posibil doar 

prin calificarea în lotul lărgit și apoi restrâns. Prezența în acest grup reprezintă, pe de o parte, 

consacrarea unui nivel ridicat de cunoștințe și, pe de altă parte, oferă posibilități de pregătire cu cele 

mai bune cadre universitare din țară. Activitatea și testările la lot sunt de o intensitate care te 

pregătesc inclusiv din punct de vedere al rezistenței fizice și psihice. În plus, activitatea practică 

este un alt aspect foarte important având în vedere posibilitățile diferite existente în școlile din 

România.  

 

 Ne poti împărtăși câteva impresii legate de participarea ta la concursurile internaționale de 

chimie? Care a fost concursul care ți-a plăcut sau te-a marcat cel mai mult și de ce? 

Orice concurs lasă o amprentă distinctă și ar trebui să constituie baza pentru un rezultat superior în 

anii următori. Prin locația ei, olimpiada Tuymaada are un specific aparte, inclusiv din punct de 

vedere cultural. Va rămâne pentru mine o experiență extraordinară etapa contestațiilor la olimpiada 

Tuymaada, la care au participat toți cei trei elevi medaliați cu aur, rezultatul fiind stabilit definitiv 

după ultima evaluare, cea a lucrării mele. La acestă fază, pentru modul de susținere a propriilor 

argumente am primit și Premiul Special al Juriului.  

 

 Te rog, descrie-ne pe scurt atmosfera de la competițiile internaționale de chimie?  

Spre deosebire de alte concursuri, la ICHO regimul este strict, contactul cu profesorii-coordonatori 

fiind interzis, așa cum este și folosirea oricărui dispozitiv electronic. Deși există activități și excursii 

culturale, se resimte presiunea psihologică. Desfășurarea concursului nu este diferită de modul în 

care susținem concursurile în România, fiind necesară multă stabilitate emoțională. 

 

 Cum este când îți auzi strigat numele pentru a merge pe scenă ca să îți primești 

premiul/medalia?  

Anunțarea premiilor se face în ordine crescătoare, fiind o ușurare când se mai termină câte o 

categorie – mențiune, premiul III, II și I. Evaluarea proprie susținută de cea a profesorilor-

coordonatori ne oferă însă un indiciu cu privire la poziționarea în clasamentul final. Cu toate  
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acestea, emoțiile sunt foarte mari, însă atunci când sunt strigată pe scenă am sentimentul că tot 

efortul depus a meritat și primesc un stimulent puternic de a continua. 

 

 Ce planuri de viitor ai, atât în cea ce privește participarea ta la viitoare concursuri 

naționale și internaționale de chimie, cât și ceea ce ți-ar plăcea să faci după terminarea 

liceului?  

Îmi propun să particip la olimpiada națională și la selecția lotului și aș fi mândră să mă regăsesc 

iarăși în lotul național și să reprezint România în anul 2020. Voi urma o facultate legată de 

domeniul chimiei și în prezent acord atenție abordărilor interdisciplinare care prevalează în 

cercetarea la nivel mondial.  

 

 În final te rog să ne mai divulgi câteva secrete despre tine. Ce alte materii/discipline îți mai 

plac? Ce hobby-uri ai și cum îți place să îți petreci timpul liber?  

Îmi place să mă comport ca un elev normal, să studiez și celelalte materii pornind de la formația 

umanistă pe care am primit-o în gimnaziu. Cunoscând limba rusă, citesc romanele scriitorilor ruși în 

original, așa cum procedez și cu romanele autorilor de limba engleză. Am o nostalgie după școala 

de dans de la Minsk, pe care am frecventat-o patru ani și sper că voi relua această pasiune în viitor. 

Așa cum și eu am fost ajutată de colegii mai mari în descifrarea unor secrete ale chimiei, mă implic 

la rândul meu în activități de mentorat în cadrul liceului, iar din acest an și ca parte a unui program 

derulat de ICHB într-o școală din București. 

 

 

 

Încă o dată FELICITĂRI pentru toate rezultatele tale deosebite 

obținute până acum și mult SUCCES în continuare în tot ce faci! 

 

 

 

 

 

 

Interviu realizat de Iulia Gabriela DAVID 
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INTERVIU 

 

cu Ioana Maria POPA fostă elevă a Colegiului Național, Iași 

– medaliată cu argint la a 51-a ediție a Olimpiadei Internaționale 

de Chimie (IChO),  Paris, 21 – 30 iulie 2019. 

 

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

Până acum câteva luni eram elevă la Colegiul Național Iași, 

școala în care am crescut și mi-am descoperit înclinația către 

științe, iar acum sunt studentă la RWTH Aachen, Germania, unde 

am ales să merg mai departe pe drumul chimiei. În afară de 

pasiunea pentru științe, îmi place să învăț limbi străine, să 

călătoresc și să petrec timp alături de persoanele dragi. 

 

 De când și de unde a pornit la tine pasiunea pentru chimie? 

Cred că o pasiune pentru științe am avut încă din copilărie. Tatăl meu este profesor de matematică și 

încă îi place să îmi amintească cum mă ascundeam sub pătură când eram mică, ca să găsesc 

răspunsurile la problemele pe care mi le dădea. Pasiunea pentru fizică și apoi chimie, a venit treptat, 

natural, pe măsură ce le descopeream alături de profesorii mei. În prima oră de chimie m-am dus la 

doamna profesoară și i-am spus că predă singura știință care îmbină creativitatea cu rigurozitatea. 

Cred că pot spune că atunci am început să îndrăgesc chimia. 

 

 Cum au fost cele trei probe de baraj pe care le-ai trecut cu succes astfel încât te-ai calificat 

pentru participarea la IChO de la Paris? 

Recunosc că am ajuns la lotul lărgit puțin confuză și obosită după bacalaureat, cu un singur gând în 

minte: „Vreau să mă bucur de ultima mea competiție de chimie.” Voiam să învăț și să mă bucur de 

ceea ce mi se oferea, de cursuri și de oamenii dedicați care ne-au pregătit. Probele au venit ca o 

provocare: cât am acumulat în cei șase ani de chimie? Cum m-au schimbat cele două săptămâni de 

pregătire? 

Aș minți dacă aș spune că probele nu au fost frumoase, în acel mod care te face să îți amintești de ce 

te-ai îndrăgostit de chimie, dar aș minți și dacă aș spune că nu au fost dificile. Trei probe 

consecutive, de câte cinci ore, nu testează doar cunoștințele, ci și capacitatea de a-ți doza efortul, de  
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a recunoaște ce ai greșit fără să lași asta să te demoralizeze a doua zi. Nu am alergat niciodată într-

un maraton, dar îndrăznesc să spun că probele de baraj se aseamănă unui astfel de efort fizic. 

 

 Ce a însemnat pentru tine să faci parte din lotul olimpic (lărgit și apoi cel restrâns) la 

chimie și cum ai descrie pe scurt perioada de pregătire a lotului, petrecută în București? 

Lotul de chimie este un grup minunat, unde îmi regăsesc în fiecare ani prietenii pasionați de aceeași 

știință, oameni cu care păstrez legătura și acum. Participarea la olimpiade și calificarea în lot au fost 

experiențe care m-au modelat, m-au ajutat să îmi cunosc limitele și mi-au oferit șansa să le 

depășesc. E greu să pun în cuvinte exact ce a însemnat lotul olimpic, pentru că nu se compară cu 

nicio altă provocare prin care am trecut. Știu doar că după aproape o lună în București mă simțeam 

mai sigură pe mine, nu doar în ceea ce privește cunoștințele de chimie. 

 

 Cum ai descrie în câteva cuvinte experiența trăită în zilele petrecute la Paris, pe parcursul 

IChO? 

Nu aș putea să o descriu în doar câteva cuvinte, așa încât voi folosi un „franțuzism” pe care l-am 

învățat de la unul dintre ghizi: depaysant. 

 

 Ce înseamnă pentru tine performanța atinsă la IChO din acest an?  

Între bacalaureat și înscrierea la universitate, chimia a fost vesta mea de salvare. Medalia de argint 

de la IChO a fost acel „Aha”, acel moment în care m-am uitat în oglindă și mi-am zis: „Vreau să fac 

chimie pentru restul vieții mele și vreau să fiu bună la ceea ce fac.” Dacă aș fi avut vreodată dubii în 

ceea ce privește alegerea mea, cred că experiența din Paris le-a spulberat pe toate. 

 

 Știu că din toamnă vei începe studiile de chimie în Germania. Cu ce gânduri și așteptări 

pleci acolo? Poate că în viitor vom colabora în cadrul unor poiecte de cercetare .  

Mi-ar face mare plăcere să colaborez cu dumneavoastră! De altfel, plec cu gândul că vreau să mă 

întorc, însă nu cu mâna goală. Mi-ar plăcea să aduc un proiect de cercetare în țară, să le arăt mai 

multor studenți cât de frumoasă e chimia, să îi ajut să aibă acel „Aha”. Momentan mă concentrez pe 

studii și pe cultura germană, încerc să descopăr ce se află sub „ironia nemțească”. 
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 În final te rog să ne mai divulgi câteva secrete despre tine. Ce hobby-uri ai și cum îți place 

să îți petreci timpul liber?  

De mică am fost foarte curioasă și cred că am rămas cu ceva din entuziasmul unui copil de șase ani, 

așa încât îmi place să fac de toate. Îmi petrec timpul liber cu familia și cu prietenii, ascultând 

muzică și citind, uitându-mă la filme și înotând. Dacă ar fi să aleg un hobby, cred că aș spune că 

limbile străine mă atrag în mod deosebit. Seamănă cu chimia, prin faptul că, dacă le aprofundezi, îți 

explică cum funcționează lumea și îți dezvăluie ceva din natura umană. 

 

Încă o dată FELICITĂRI pentru toate rezultatele tale deosebite obținute până acum și mult 

SUCCES în continuare în tot ce faci! 

 

Interviu realizat de Iulia Gabriela DAVID 

 

GLUME 

 

 Un tip, recunoscut pentru politețe și calm, este trezit la ora 3 dimineața de un apel 

pe telefonul fix. Ridică receptorul: 

- Alo! 

- Câinele tău latră și nu pot să dorm! 

- Îmi cer scuze de inconvenient, domnule! Puteți să-mi lăsați numele și numărul dvs. de 

telefon? 

- Vecinul dvs., domnul Popescu, nr 021... 

Noaptea următoare, la 3  dimineața: 

- Alo, domnul Popescu! Am sunat să vă spun ca eu nu am câine!... 

https://www.mioritice.com/banc/51621  
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AMONIACUL – REACTIV DE LABORATOR 

 

Lucrarea “Amoniacul – reactiv de laborator” se axează pe studiul amoniacului și a unor 

săruri de amoniu, încercând să vină în sprijinul activității elevilor în laboratorul de chimie. 

Știm cu toții că amoniacul se găsește în natură sub formă gazoasă, fiind mai ușor decât aerul, 

este ușor toxic și are un miros înțepător. Putem adăuga că amoniacul este un compus chimic, format 

dintr-un atom de azot și trei atomi de hidrogen, care are proprietățile chimice ale unei baze slabe, 

ionizând parțial în soluție apoasă conform echilibrului 

NH3 + H2O      NH4
+ + HO−.  

Amoniacul are un caracter amfoter, comportându-se ca bază prin acceptare de protoni și 

dând naștere la ioni de amoniu, sau ca acid foarte slab prin pierderea unui proton, formậnd ionul 

NH2
¯
. 

În prima parte a lucrării ne-am propus să stabilim caracterul acido-bazic al amoniacului și al 

sărurilor de amoniu. Pentru aceasta am determinat pH-ul prin două metode: estimare cu ajutorul 

hârtiei de pH și prin calcul matematic. Metodele de calcul sunt: 

 Pentru sărurile de amoniu:          Pentru amoniac [1, 2]: 

NH4
+
 + H2O  NH3 + H3O

+
          NH3 + H2O  NH4

+
 + HO

-
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Unde Ka și Kb reprezintă constantele de aciditate, respectiv de bazicitate. Rezultatele 

obținute au evidențiat caracterul bazic al amoniacului și caracterul slab acid al sărurilor.  

Experimentele noastre au continuat cu studiul descompunerii sărurilor de amoniu și 

evidențierea produșilor obținuți.  

 



Ka =
[NH3][H3O+]

[NH4
+]

 

[H3O+] = √Ka ∙ [NH4
+] 

pH = −lg√Ka ∙ [NH4
+] 

pH =
pKa

2
−

1

2
lg[NH4

+] 

dar [NH3] = [H3O+] Ka =
[H3O+]2

[NH4
+]
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Kb =
[NH4

+][HO−]

[NH3]
 

[HO−] = √Kb ∙ [NH3] 

pOH = −lg√Kb ∙ [NH3] 

pOH =
pKb

2
−

1

2
lg[NH3] 

pH = 14 −
pKb

2
+

1

2
lg[NH3] 

dar [NH4
+] = [HO−] Kb =

[HO−]2

[NH3]
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1. Descompunerea carbonatului de amoniu 

 

 

CO2 obținut a fost pus în evidență prin barbotarea într-o soluție de hidroxid de bariu a 

amestecului de gaze rezultat din reacție, obținându-se un precipitat alb, indicând astfel prezența 

dioxidului de carbon. 

2. Descompunerea clorurii de amoniu 

 

Acidul clorhidric (gaz) a fost evidențiat cu ajutorul unei hârtii de filtru îmbibată cu 

metiloranj, aceasta colorându-se în roșu. 

3. Descompunerea sulfatului de amoniu (la încălzire controlată, sub temperatura de 

fierbere a acidului sulfuric) [3]  

   (NH4)2SO4

Q
→ 2NH3 + H2SO4 

Acidul sulfuric (lichid) a fost evidențiat cu ajutorul unei hârtii de filtru îmbibată cu 

metiloranj, aceasta colorându-se în roșu. 

Conform literaturii de specialitate [4] descompunerea sulfatului de amoniu are loc în două 

etape distincte, cu formare de pirosulfat de amoniu care se descompune ulterior: 

2(NH4)2SO4  (NH4)2S2O7+2NH3+H2O 

3(NH4)2S2O7  2NH3+6SO2+2N2+9H2O 

4. Descompunerea azotatului de amoniu 

NH4NO3

Q
→ N2O + 2H2O 

S-a observat degajarea de gaze, urmată de condensarea vaporilor de apă pe pereții eprubetei. 

În continuarea lucrării ne-am dorit să punem în evidență proprietatea amoniacului de a fi 

ligand în cadrul combinațiilor complexe. 

Combinațiile complexe analizate au fost: 

a. Formarea reactivului Tollens 

2AgNO3 + 2NaOH → Ag2O ↓ +2NaNO3 + H2O 

Ag2O + H2O + 4NH3 → 2[Ag(NH3)2]OH (Figura 1) 

             incolor 

b. Formarea acetilurii de diargint 

HC ≡ CH + 2[Ag(NH3)2]OH → AgC ≡ CAg ↓ +4NH3 + 2H2O 

 (NH4)2CO3

Q
→ CO2 + H2O + 2NH3 

 Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 ↓ +H2O 

 NH4Cl
Q
→ NH3 + HCl 

Fig. 1. Formarea 

reactivului 

Tollens 
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c. Obținerea clorurii de diaminocupru (I) 

2CuSO4 + 2H2NOH ∗ HCl + 8NH3 → 2[Cu(NH3)2]Cl + N2 + 2(NH4)2SO4 + 2H2O 

 albastru turcoaz        albastru închis 

d. Formarea acetilurii de dicupru 

HC ≡ CH + 2[Cu(NH3)2]Cl → CuC ≡ CCu ↓ +2NH3 + 2NH4Cl 

e. Formarea reactivului Schweizer (Figura 2) 

CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2 ↓ 

precipitat albastru 

 Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2   

 albastru intens 

f. Combinații complexe cu zincul 

Zn2+ + 2NH3 + 2H2O → Zn(OH)2 ↓ +2NH4
+ 

                                 precipitat alb 

Zn(OH)2 + 4NH3 → [Zn(NH3)4](OH)2  

 incolor 

[Zn(NH3)4](OH)2 + H2S → ZnS ↓ +4NH3 + 2H2O 

                                      precipitat alb 

g. Combinații complexe cu nichelul 

Ni(NO3)2 + 2NaOH →  Ni(OH)2 ↓  + 2NaNO3 

                                 precipitat verde 

Ni(OH)2 + 4NH3 + 2NH4
+ → [Ni(NH3)6] 

2+
 (Figura 3) 

    albastru pal 

h. Combinații complexe cu cromul 

Cr3+ + 6HO− + (x − 3)H2O → Cr2O3 ∗ xH2O 

         verde 

Cr2O3 ∗ xH2O ↓ +6NH3 + 6NH4Cl → 2[Cr(NH3)6]Cl3 + (x + 3)H2O 

          galben 

g. Combinații complexe cu cobaltul [5] 

Co2+ + 2HO− → Co(OH)2 ↓ 

   precipitat albastru 

Co(OH)2 + 4NH3 + 2NH4Cl →  [Co(NH3)6]Cl2 + 2H2O 

                                              galben portocaliu 

Fig. 3.  

Formarea 

complexului 

hexaamino 

 nichel 

Fig. 2. 

Formarea 

Cu(OH)2 
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Pentru fiecare reacție au fost prezentate precipitatele obținute în laborator, iar apoi compusul 

complex obținut prin adăugare de amoniac în exces. 

Combinațiile complexe sunt utilizate în diferite ramuri industriale și în laboratoarele de 

analiză chimică, iar datorită culorii caracteristice, pentru identificarea și dozarea unor ioni metalici. 

De asemenea, în procesele industriale de prelucrare a minereurilor unor metale sunt și etape în care 

metalul este trecut într-o combinație complexă solubilă și separat în felul acesta de restul 

materialului.  
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Când Albert Einstein l-a întâlnit pe Charlie Chaplin, Einstein i-a spus: 

”Ceea ce admir la ceea ce faci este universalitatea ta. Nu spui niciun cuvânt și totuși toată lumea te 

înțelege!” 

Chaplin i-a răspuns:  

”Este adevărat, dar faima ta este și mai mare; toată lumea te admiră cu toate că nu înțelege ce spui.” 

 
https://quoteinvestigator.com/2013/11/05/chaplin-einstein/  
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PARFUMURILE NATURALE VS. PARFUMURILE SINTETICE 

 

Parfumul este primul lucru pe care îl simțim la orice produs cosmetic, acesta fiind un 

amestec de substanțe odorizante agreabile din punct de vedere estetic, elaborat după criterii tehnice 

bine definite. 

Parfumurile pot conține între 50 și 1000 de ingrediente și, uneori, chiar mai multe. O 

formulă conține: ulei de parfum, coloranți, alcool de diverse concentraţii ca excipient și aditivi 

(antioxidanți, solubilizatori, emulgatori) [1]. 

Utilizarea substanţelor sintetice, posibil periculoase pentru sănătatea omului, de către 

producătorii de parfumuri se datorează faptului că substanțele sintetice sunt obţinute cu costuri mult 

mai reduse decât cele naturale. Aceste substanțe se găsesc sub denumirea de „fragrance” (parfum), 

pentru ca rețeta să nu fie copiată. Parfumurile sintetice pot fi surse majore de iritații, potențial 

declanșatori de alergii și dermatite și pot produce migrene, potrivit unui studiu [2]. 

 Constituenții uleiului esențial de frezie (Freesia)  

 Principalii componenți ai uleiului de frezie sunt linalolul și α – terpineolul care au o aromă 

florală revigorantă cu note de citrice, iar recent a fost identificat și benzotiazolul, care se știa că 

există în nuca de cocos și cacao. Uleiul de frezie mai conține trimetilpirazina, 2-izopropil-3-

metoxipirazina, 2-izobutil-3-metoxipirazina, ocimen, acizii acetic, n-valerianic, n-hexanoic, n-

octanoic, n-nonanoic, n-decanoic și β-geranic și compușii fenolici: guaiacol, 2,4-dimetilfenol, p-

crezol și eugenol. Uleiul de frezie are miros caracteristic de iarbă proaspătă cu note pământii și 

dulci, datorat pirazinelor și lactonelor. 3-Hexanolul, 2-hexanolul, acetatul de cis-3-hexenil și cis-3-

hexenolul sunt constituenți aromatici importanți în producerea notei de verde [3].  

 Probabil cea mai interesantă caracteristică a freziilor este prezența iononei (care dă notele de 

violete) în floarea netăiată, dar lipsa acesteia după tăiere [4]. 

 Constituenții uleiului esențial de crin alb (Lilium candidum) 

Uleiul este bogat ingrediente active ca de exemplu proteine, vitaminele B1, B2 și C, linalol, 

vanilinã, acizi grași (acid palmitic), acid benzoic, antioxidanți (flavonoide și carotenoizi), fier, 

calciu, fosfor [5].  

 Constituenții uleiului esențial de lămâie (Citrus limon)  

Au fost identificați 21 de componente în acest ulei, cele dominante fiind limonenul (39,74%) și β-

pinenul (25,44%) [6].  
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Pentru a putea face o comparație între parfumurile naturale și cele sintetice am obţinut în 

laborator parfumuri naturale şi sintetice prin patru metode diferite. Două metode, enfleurage-ul 

(Figura 1) și macerarea (Figura 2), se bazează pe proprietatea uleiurilor volatile de a fi solubile în 

grăsimi și pe afinitatea grăsimilor față de compuși odorizanți. Macerarea se realizează la cald, cu 

ulei încălzit la 50° C, iar enfleurage-ul se realizează la rece. Cu ajutorul acestor metode am obținut 

ulei esenţial de frezie și de crin alb [7].  

 

 

      Fig.1. Obținerea parfumului prin enfleurage       Fig.2. Obținerea parfumului prin macerare 

 

A treia metodă este antrenarea cu vapori de apă (Figura 3), cu ajutorul căreia am obținut 

limonenul, principala componentă a uleiului esenţial de lămâie. De asemenea, am obținut acetatul 

de benzil, folosit ca aroma sintetică de iasomie, printr-o reacție de esterificare (Figura 4) [8]. 

 

 

Fig.3. Obținerea limonenului prin antrenare cu          Fig.4. Obținerea acetatului de benzil prin 

vapori de apă                                                                esterificare 
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Datorită aromei de iasomie, acetatul de benzil este utilizat în industria parfumurilor [9]. 

Ecuaţia reacţiei chimice de obținere a acestuia este: 

 

În urma obținerii uleiurilor esențiale prin trei procedee diferite am constatat că putem obține 

parfumuri naturale, singurele dezavantaje fiind timpul îndelungat de prelucrare și costurile mari de 

producție, dar avantajele sunt lipsa efectelor adverse posibile asupra omului, spre deosebire de 

parfumurile sintetice care pot fi preparate cu costuri mai reduse. 
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 ”O lecție pe care am învățat-o în diferite etape ale carierei mele este că știința nu se 

face singură. Progresele se fac doar prin discuțiile și schimbul de experiență cu alții” –  

Carol W. Greider (Biolog) 
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CRISTALELE – MERITUL CHIMIEI 

 

 
Din timpuri străvechi, omenirea a descoperit universul magic al cristalelor atât pentru 

crearea unor splendide, rafinate și nemuritoare obiecte de podoabă, cât și pentru atingerea anumitor 

scopuri cum ar fi vindecarea, energizarea și protecția. Aceste substanțe minerale solide, omogene, 

cu o structură internă regulată, fac parte, în mare măsură, din procesul de transformare planetară și 

trebuie folosite în mod conștient și benefic. 

În zilele noastre, în urma evoluției rapide a tehnologiei, cristalele sunt folosite pentru a 

transmite și a intensifica energiile în multe feluri. 

 Ele au jucat roluri importante în diverse descoperiri științifice, cristalul de rubin 

reprezentând o componentă cheie pentru primul laser realizat de oamenii de știința ai Laboratorului 

Bell în anul 1960. Laboratoarele de Cercetare Philips din Hamburg au înregistrat un film holografic 

demonstrativ pe un cristal de niobat de litiu, în timp ce Laboratoarele Naționale Ridge din 

Tennessee au demonstrat că un singur cristal poate depozita mii de imagini tridimensionale. 

Aceste pietre au capacitatea de a primi și acumula energie putând să o amplifice și să o 

transmită mai departe. Ele ascund un potențial nebănuit pe care omenirea trebuie să reînvețe a-l 

întrebuința și ne vor ajuta să ne protejam de energiile negative, să ne controlăm emoțiile, ne vor 

spori încrederea în noi, devenind unii dintre prietenii noştri cei mai buni, care vor contribui la 

echilibrarea trupului, a minții și a spiritului [1]. 

Cristalul este un corp omogen, cu o structură internă tridimensională, în care elementele 

constitutive (atomi, ioni, molecule) sunt dispuse sub diferite simetrii, care se repetă periodic. Aceste 

structuri se numesc sisteme de cristalizare. Știința care studiază cristalele se numește cristalografie. 

Unele substanțe se pot găsi atât în stare cristalină, cât și în stare amorfă; un exemplu este 

dioxidul de siliciu (SiO2), care în stare cristalină este cuarțul, iar în stare amorfă este sticla de cuarț. 

În procesul de formare a cristalelor, un rol important îl au condițiile în care are loc 

solidificarea. Procesele de solidificare încep și decurg în jurul unui centru de cristalizare, unde apar 

acumulări de atomi. Trecerea din starea lichidă în cea solidă poate avea loc rapid, ceea ce duce la 

apariția unui număr mare de centre de cristalizare, obținându-se policristale, fie în mod lent, când 

procesul de solidificare se produce în jurul unui singur centru, generând un monocristal, ale cărui 

dimensiuni depind de viteza de răcire. Corpurile cristaline se găsesc de obicei sub forma de 

policristale. 
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Scopul acestei lucrări este acela de a obţine cristale de diferite culori în laboratorul şcolar, 

cristale ce pot fi folosite ca decoraţiuni de interior. Pentru obţinerea lor este nevoie doar de apă, 

borax şi coloranţi alimentari. 

Boraxul („boratul de sodiu”, „diborat de natriu decahidrat”) face parte din clasa boraților. 

Cristalizează în sistemul monoclinic având formula chimică Na2[B4O5(OH)4]·8 H2O sau 

Na2B4O7·10 H2O, respectiv Na2O·2 B2O3·10 H2O, cu cristale prismatice scurte, tabulare sau 

agregate granulate masive sau pământoase de culoare albă cenușie. 

E greu să prinzi un fulg de zăpadă, pentru că imediat se transformă în apă. Aşadar, hai să 

facem noi unul rezistent, pe care îl putem ţine tot timpul în casă şi în mâini. Îţi trebuie puţină 

chimie, puţină magie şi puţină răbdare pentru a face acest fulg de cristal! Cum să crești cristale 

peste noapte? Prin magie sau prin știință? Rețeta e ușoară: puțin praf magic, o sârmă pluşată, un 

borcan și o noapte de odihnă și magia este gata. 

 Obţinerea de fulgi de cristal 

 Materiale necesare: sfoară; un borcan cu gura largă; sârmă pluşată albă şi colorată; apă 

fiartă; borax; un băţ; foarfece; colorant alimentar [2]. 

Mod de lucru:  Se taie sârma pluşată în 3 bucăţi de dimensiuni egale. Se răsuceşte şi se 

îmbină cele 3 bucăţi, plecând din centrul lor, astfel încât să obţinem o formă de stea cu şase colţuri. 

Ne asigurăm că cele şase vârfuri sunt egale, tăindu-le acolo unde este cazul.  Se leagă o bucată de 

sfoară de unul dintre cele 6 vârfuri ale steluţei şi înnodăm celălalt capăt al sforii de băţ. Sfoara ar 

trebui să fie suficient de lungă, astfel încât, când sprijini băţul pe gura borcanului, fulgul să intre în 

borcan, dar să nu atingă fundul borcanului. 

 După ce s-au făcut măsurătorile necesare, se scoate fulgul din borcan şi, cu grijă, se umple 

borcanul cu apă fiartă. Pentru fiecare cană de apă, se adaugă 3 linguri de borax şi se amestecă.  

 Dacă vrem să avem un fulg colorat, putem adăuga acum şi nişte colorant alimentar. Se pune 

steluţa din sârmă pluşată în borcan, sprijinind băţul de gura borcanului. Fulgul ar trebui să fie 

complet scufundat în soluţie. Punem borcanul într-un loc sigur şi îl lăsăm acolo peste noapte. A 

doua zi, vom găsi un fulg de cristal (Figurile 1 și 2). Va fi un ornament foarte drăguţ pentru bradul 

de Crăciun [3].  
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                                          Fig. 1. Cristale albe                     Fig. 2. Cristal albastru 

 

 Obţinerea de cristale 

Materiale necesare: Aceleași ca și la fulgii de cristal. 

Mod de lucru:  Se răsuceşte sârma pluşată în formele dorite. Legăm o bucată de sfoară de 

sârma pluşată şi înnodăm celălalt capăt al sforii de băţ. Sfoara ar trebui să fie suficient de lungă, 

astfel încât, când sprijini băţul pe gura borcanului, modelul să intre în borcan, dar să nu atingă 

fundul borcanului. 

 Dacă vrem să avem un cristal colorat, putem adăuga acum şi nişte colorant alimentar.  Se 

pune modelul din sârmă pluşată în borcan, sprijinind băţul de gura borcanului. Modelul  ar trebui să 

fie complet scufundat în soluţie. Punem borcanul într-un loc sigur şi îl lăsăm acolo peste noapte. A 

doua zi, vom găsi un  cristal (Figurile 3, 4 și 5). Va fi un ornament foarte drăguţ pentru interior [4]. 

 

 

                               Fig. 3. Diferite cristale                            Fig. 4. Cercei  
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                            Fig. 5. Pandantiv albastru                    Fig. 6.  Diverse cristale 

 

Decorați-vă casa pentru sărbătorile de Anul Noua cu fulgi de zăpadă luminoși și neobișnuiți 

dintr-o soluție de apă cu cristale de borax. Acest material îl puteți cumpăra din farmacii sau 

raioanele de profil din supermarketuri și magazine.  

Lăsați-vă imaginația să devină sălbatică atunci când creați structura de bază. Puteți modela 

sârmele plușate într-un fulg de zăpadă, gheață, inimă sau orice altă formă pe care o doriți (Figura 6).  

Dacă intenționați să atârnați cristalele ca ornament, creați un cârlig sau o buclă agățată de 

bastonul plușat. O buclă este, de asemenea, utilă atunci când coborâm structura de bază în soluția de 

borax. 
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SUBSTANȚE FLUORESCENTE 

 

Culoarea este ceva fascinant ce ne face viaţa mai frumoasă. Închipuiţi-vă marea azurie, cerul 

albastru deasupra munţilor îmbrăcaţi în verdele brazilor, un lan galben de grâu din care zâmbeşte 

roşul macilor, un asfinţit sau un răsărit de soare. Dar culoarea, venită din lumină, are secretele ei pe 

care trebuie să le înţelegem. 

Comportarea diferită a substanțelor față de lumină este determinată de structura lor. S-a 

stabilit că anumite grupe de atomi existente în moleculele substanțelor colorate fac ca acestea să 

absoarbă selectiv radiația electromagnetică din domeniul vizibil, numită uzual ”lumină”. Aceste 

grupe se numesc grupe cromofore (aducătoare de culoare), al căror efect este intensificat de 

grupările auxocrome (fixatoare de culoare). 

În moleculele coloranților există un orbital п extins în care sunt delocalizați electronii п din 

nucleele aromatice și grupările cromofore și electronii neparticipanți din grupele auxocrome. Acest 

sistem de electroni delocalizați determină apariția culorilor [1]. 

Fluorescență vs. Fosforescență [2] 

Iradiate cu radiație electromagnetică din domeniul ultraviolet (radiație UV) (sau cu lumină 

cu lungime de undă mică), unele substanțe emit lumină vizibilă cu ochiul liber. În funcție de timpul 

de emisie, se pot distinge două fenomene. 

Fluorescența: Imediat ce substanța este iradiată cu radiație UV sau din domeniul vizibil, 

aceasta emite lumină cu o intensitate mare. În momentul opririi iradierii, lumina vizibilă nu mai este 

emisă. 

Fosforescența: În momentul încetării iradierii, substanța emite în continuare, pentru o 

perioadă de timp, lumină vizibilă a cărei intensitate scade treptat [3]. 

Parte experimentală 

În partea experimentală am sintetizat doi pigmenți 

fluorescenți, FLUORESCEINA și RODAMINA B, și am investigat 

influența solventului și a concentrației asupra fluorescenței lor. Am 

pus în evidență, experimental, atât diferența dintre fluorescență și 

fosforescență cât ṣi o aplicaţie practică la biologie. 

 

 

 

Rodamină 

B 

Fluoresceină 
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În urma sintezei, s-a obținut fluoresceina în formă de pulbere solubilă. În funcție de solvent, 

se pot obține diferite culori și intensități de lumină (H2SO4 - albastru, NH3 - verde; acid boric - 

verde). De obicei, fluoresceina se dizolvă într-o soluție de NaOH pentru a fi transformată în sarea 

de sodiu, care emite lumină mai intensă și este solubilă în apă. În funcție de concentrația de 

fluoresceină dizolvată în soluție, intensitatea luminii emise variază. O concentrație medie asigură 

emisia maximă de lumină. 

În mod asemănător, rodamină B pulbere poate fi dizolvată în mai mulți solvenți, obținâdu-se 

diverse nuanțe de roșu. De obicei, rodamina B se folosește dizolvată într-un alcool (etanol). De 

asemenea se dizolvă în diverse mase plastice și cauciucuri. 

Am verificat experimental și aplicația biologică a 

fluoresceinei de punere a în evidență a paramecilor. 

Paramecii, protozoare ce au corpul acoperit de cili, în mod 

obișnuit, sunt transparenți și nu pot fi observați la microscop. 

Prin urmare, noi am adăugat în probă fluoresceina ce poate fi 

absorbită prin membrana celulară a acestora și astfel ei devin 

vizibili (zonele încercuite din imaginea alăturată conțin 

parameci). 

Aplicații ale fluoresceinei și rodaminei 

Acești pigmenți au numeroase aplicații practice: 

Fluoresceina are următoarele utilizări: 

Anhidridă 

ftalică 

Cercul 
de 

CHIMIE 



CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.6/2019 - Ediție nouă  53 
 

 

 

 În biologie pentru marcarea celulelor vii 

 În medicină pentru realizarea angiogramelor, pentru detectarea afecțiunilor corneei și 

pentru delimitarea tumorilor 

 Marcarea apelor 

 Detectarea scurgerilor în țevi subacvatice 

 Colorant în industria cosmeticelor 

 Creioane fluorescente de evidențiere 

Rodamina B are următoarele utilizări: 

 Colorant în industria alimentară și cosmetică 

 Colorant pentru materiale textile, piele și cerneală 

 Se adaugă în erbicide pentru a se observa locul aplicării acestora 

 Pigment pentru laser 
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 ”Omul poate deveni om numai prin educație. El nu e nimic decât ceea ce face educația 

din el” – Immanuel Kant - ”Despre pedagogie” 
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TABELUL PERIODIC AL ELEMENTELOR VĂZUT PRIN OCHI DE COPIL 

 

Proiectul nostru s-a derulat în perioada septembrie-aprilie 2019 la clasele care studiază 

chimia anorganică: a VII-a, a VIII-a, a IX-a în Colegiul Național “Ferdinand I” Bacău. Proiectul a 

avut ca scop implicarea unui număr cât mai mare de elevi în activităţi de 

dezvoltare a creativităţii şi cultivarea interesului pentru abordarea unei 

teme inter- şi transdisciplinare. Motivația acestui proiect a fost 

sensibilizarea elevilor la importanța Tabelului periodic și a fiecărui 

element în parte. Obiectivele proiectului au fost evidențierea utilității 

fiecărui element chimic în parte și cunoașterea noilor elemente 

descoperite.  

Fiecărui elev din aceste clase i s-a distribuit studiul a 3-4 elemente 

chimice și confecționarea unor cartonașe care să evidențieze cea mai 

importantă utilizare, alături de structura atomului, proprietăți fizice etc. 

[1]. Echipa de coordonare din fiecare clasă a realizat un colaj cu aceste 

cartonașe și s-a ocupat de afișarea sa într-un loc vizibil. 

Rezultatele au fost evaluate de un juriu format din profesori de 

științe, desen, educație tehnologică, precum și de elevi 

din clasele a VI-a care vor studia chimia abia în clasa a 

VII-a. Cele mai bune tabele periodice au fost premiate 

în cadrul unei festivități în care s-a adus un omagiu lui 

Dimitrie Mendeleev și a altor chimiști. 
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CHRISTMAS CHEMY’S TREE 

 

Jocul de cuvinte din titlu are scopul de a vă arata că, printre 

atâtea culori, spiritul Crăciunului este la el acasă și în laboratorul 

de chimie! [1] Iată ce am folosit noi pentru a umple baloanele cu 

fund plat sau rotund [2]: 

 GALBEN - soluție de K2CrO4 

 ALBASTRU – soluție de CuSO4 pentru o nuanță 

deschisă sau soluție de CuSO4 cu NH4OH în exces pentru un 

albastru ca cerneala 

 ROȘU – soluție de CH3COOH și câteva picături de 

metilorange 

 VIOLET – soluție de KMnO4 

 PORTOCALIU – soluție de K2Cr2O7 sau pentru un 

aspect mat (NH4)2Cr2O7 

 VERDE – soluție de NiCl2 

Pornind de aici, puteți improviza. Ideile voastre vor face brăduțul unic! Aveți încredere în 

creativitatea copiilor! 
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CH3IMIA – prieten sau duşman?!  

Concursul Național de Comunicări 

Știinţifice pentru elevii din clasele liceale  

- disciplina chimie - 2019 

 

Ca în fiecare an în luna mai, și în 2019 la 

Facultatea de Chimie a Universității din București a 

fost sărbătoare în sâmbăta de 11.05.2019. Peste 100 

elevi din 24 județe și municipiul București au venit cu bucurie și entuziasm să își prezinte 

rezultatele activității experimentale din domeniul chimiei, cuprinse în referatele științifice declarate 

câștigătoare la faza județeană a Concursului de Comunicări Științifice organizat de Ministerul 

Educației Naționale. La sosirea în facultate, elevii au fost întâmpinați cu căldură de către colegii lor 

mai mari, studenți ai facultății gazdă. 

Acest concurs, cunoscut sub denumirea tradițională de ”Chimia – prieten sau dușman?!”, 

care a ajuns la a XIII-a ediție, a fost organizat de Facultatea de Chimie a Universității din București 

sub egida Ministerului Educației Naționale, în colaborare cu Rectoratul Universității din București, 

Societatea de Chimie din România și cu sprijinul Inspectoratului Școlar al Municipiului București. 

După o scurtă festivitate de deschidere, în care conducerea facultății, reprezentantul ISMB și 

al Ministerului Educației Naționale au adresat cuvinte de bun venit și succes elevilor și profesorilor 

de chimie prezenți, elevii s-au îndreptat spre una din cele trei secțiuni destinate lor, unde au fost 

repartizați pentru a-și prezenta lucrările în fața unei comisii alcătuite din cadre didactice provenite 

din diferite departamente ale Facultății de Chimie a Universității din București.  

În afara concursului a existat și o secțiune dedicată profesorilor, unde aceștia și-au prezentat 

lucrările cu care s-au înscris generând dezbateri interesante între colegi. 

După o zi lungă, încărcată de emoții pentru toți participanții, echipele de elevi care au 

prezentat cele mai bune lucrări au fost răsplătite cu premii, mențiuni și mențiuni speciale iar 

rezultatele pot fi consultate la https://chimie.unibuc.ro/index.php/cercetare-stiintifica/76-

manifestari-stiintifice/1740-rezultatele-concursului-national-chimia-prieten-sau-dusman-mai-2019. 

Tuturor participanților felicitări și mult succes în continuare. 

LA REVEDERE ÎN MAI 2020 la cea de a XIV-a ediție a concursului national de comunicări 

științifice pentru elevii din clasele liceale  CH3IMIA – prieten sau duşman?!. 

 

Conf. Dr. Iulia Gabriela DAVID   Lector Dr. Emilia-Elena IORGULESCU 

Universitatea din București, Facultatea de Chimie 
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UB SUMMER UNIVERSITY 2019 

-ediția a 3-a- 

 

UBSU? Ce să fie oare? Un nou 

element descoperit? Ei bine, nu! UBSU 

sau mai bine zis UB Summer University 

este tabăra de vară menită să schimbe 

viața unui simplu elev de clasa a XI-a. 

Cum în  basmul acela celebru al lui Ion 

Creangă, ”Povestea lui Harap Alb”, eroul trebuie să treacă prin mai multe probe pentru a dobândi 

cunoștințe și abilități, așa și elevii ce vin să ia parte la UBSU, devin studenți pentru 11 zile.  

În 2019, renumita tabără de vară pentru elevi a ajuns la ediția a 3-a, totul fiind posibil 

datorită voluntarilor din Asociația Studenților Universității București și cu susținerea Universității 

din București. Proiectul s-a desfășurat în perioada 21-31 iulie și a avut ca scop îndrumarea elevilor 

absolvenți ai claselor a XI-a către facultățile pentru care au optat, în cazul de față, Facultatea de 

Chimie.   

Cei 15 elevi înscriși, dornici să descopere 

adevărata artă a chimiei, au avut un program bine 

stabilit de către studenții voluntari din Asociația 

Studenților Chimiști a Universității din București, 

fiind îndrumați de către profesorii facultății. 

Primul contact al celor 15 elevi cu 

Facultatea de Chimie a avut loc prin intermediul 

asociației studențești din cadrul facultății, ASC-UB. Aici elevii au participat la o simulare de ședință 

bazată pe refacerea unei noi ediții a unui proiect al asociației, ca mai apoi să aibă loc o discuție 

liberă despre cum este să fii student, prin ochii unui tânăr, la Facultatea 

de Chimie a Universității din București. 

Prima zi serioasă de facultate a elevilor a început cu prezentarea 

Facultății de Chimie de către domnul Decan, Prof. Dr. Andrei 

Medvedovici și doamna Prodecan, Lector Dr. Delia-Laura Popescu. A 

urmat laboratorul intitulat „Frumusețea şi utilitatea chimiei analitice 

prin experimente” coorodonat de doamnele Conf. Dr. Iulia David, 

Lector Dr. Adriana Gheorghe și Asist. Dr. Dana Popa. În cadrul celor  
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trei ore petrecute la Departamentul de Chimie Analitică, tinerii de la UBSU au învățat despre 

fluorescență și absorbția moleculară a radiației, dar și alte lucruri de bază din chimia analitică, toate 

acestea fiind puse în practică experimentală de către elevi sub atenta supraveghere a profesorilor. 

Cea de a doua zi îi surprinde pe elevi la cursul și laboratorul de ”Noțiuni introductive ale 

chimiei fizice” susținut de doamna Lector Dr. Daniela Bala, ca mai apoi aceștia să fie conduși spre 

Institutul Naţional de Criminalistică al Poliţiei Române pentru a vedea unul din multele domenii de 

aplicabilitate ale chimiei.   

A treia și ultima zi de facultate a început cu laboratorul de ”Tehnologie chimică”, unde 

doamna Lector Dr. Adriana Urdă a fost cea care le-a prezentat elevilor partea din spatele reacțiilor 

chimice. În continuare, doamna Lector Dr. Delia-Laura Popescu le-a prezentat elevilor câteva 

aspecte legate de ”Chimie anorganică experimentală” și ”Laboratorul de didactică”.  

După cele trei zile intense de cursuri și laboratoare, elevii au susținut și un examen în care li 

s-au testat cunoștințele dobândite, dar și atenția. 

După cum știm toți, după sesiunea de examene de la facultate urmează și vacanța bine 

meritată. Așadar, cei 15 elevi și-au reluat programul de activități și relaxare în cadrul proiectului 

UBSU împreună cu ceilalți participanți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student Ecaterina-Daniela BĂJENARU 

 Foto: Ecaterina-Daniela BĂJENARU 

Asociația Studenților Chimiști a Universității din București 

  

CITATE CELEBRE 

 

 ”Dacă ești deschis pentru idei noi și te joci cu lucrurile, se poate întâmpla orice.” –  

Stephanie Kwolek (Chimistă) 

  

https://www.studienscheiss.de/zitate-wissenschaftlerinnen/  
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FESTIVALUL DE CHIMIE “SUNT ÎN ELEMENTUL MEU”.  

PUTEREA JOCULUI. 

 

“Copilul râde: Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!...” 

Lucian Blaga, ”Trei feţe” 

 

Copii descoperă lumea cu inocenţă şi curiozitate. O descoperă 

explorând mediul înconjurător prin joacă şi imaginaţie. Jocul poate 

deschide o lume a descoperirilor. Studiul chimiei, ca de fapt al oricărei 

ştiinte poate fi dificil. În procesul de învăţare este nevoie întotdeauna de 

un mic ajutor şi acesta se poate concretiza în stimularea poftei de joacă 

cu experimente şi jocuri educative. Acestea devin lecții importante în chimie, deoarece valoarea lor 

instructiv-educativă nu poate fi suplinită de nici o altă activitate în procesul cunoașterii. 

Aceasta este provocarea pe care am lansat-o la prima ediţie 

din 2018 a Festivalului de Chimie “E CHIMIE între noi!“ şi pe care 

am continuat-o cu cea de a doua ediţie, din 12 octombrie 2019, 

intitulată “Sunt în elementul meu”. Festivalul a fost organizat de 

către American Chemical Society (ACS) și Romanian Chapter of 

ACS International, în colaborare cu Facultatea de Chimie, din cadrul 

Universității din București, Societatea Romană de Chimie și 

Playouth. Proiectul își propune să aducă jocul, arta și bucuria în 

studierea chimiei, dar, totodată, să dezvolte relații inter-

instituționale, de colaborare, între universități, școli, institute de 

cercetare, laboratoare în activități comune de popularizare a chimiei. Ne dorim ca acest eveniment 

să continue şi să devină important pentru elevii de toate vârstele interesați de lumea minunată a 

științei şi în special de magia chimiei.  

 Gazda evenimentului a fost “Casa Universitarilor”, care ne-a oferit spaţii generoase pentru 

proiecţiile video, expoziţia de postere, colecţia de experimente individuale şi frontale. Casa 

impunătoare de pe Dionisie Lupu, de la numărul 46, construită în stil neogotic, în jurul anului 1860 

este un monument istoric şi architectural, legat indirect de numele domnitorului Alexandru Ioan 

Cuza şi de o altfel de chimie... Cele două terase, dintre care una acoperită şi parcul casei au dat un 

plus de farmec festivalului.  
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Festivalul “Sunt în elementul meu” a fost organizat în contextul declarării anului 2019 ca 

Anul Internațional al Tabelului Periodic și de aceea subiectul predilect al proiecţiilor video a fost 

descoperirea elementelor şi organizarea lor într-un sistemul periodic. Expoziţia de postere a cuprins 

reprezentări variate ale sistemului periodic (modelul circular, Stowe, originea numelor elementelor, 

anul descoperirii lor, ţara, distribuţia lor în lume şi predicţia în timp, sisteme periodice în alte limbi-

japoneză, chineză, un sistem alchimic al elementelor, etc.). Sistemul periodic a devenit dintr-un 

poster ce îmbogăţește peretele unui laborator de chimie sau al unei clase, o poveste incitantă, 

frumoasă şi interesantă. Jocurile cu elementele cuburi au pus la încercare cunoştintele chimice ale 

participanţilor şi voluntarilor, iar construirea unui sistem periodic din biscuiţi și ciocolată s-a 

dovedit o sarcină dulce de îndeplinit. 

 Chimia poate fi distractivă?! DA, cu siguranţă! Explozii, arderi, vulcani, reacţii oscilante 

prezentate frontal au surprins audienţa. Experimentele cu titluri ca Galaxie în farfurie, Turnul 

Colorat, ”Lava lamp”, Lego biodegradabil, Baloane de săpun cu “greutate”, Scutecul ud? , Forma 

apei, Indicator natural de pH, Răvaşe misterioase, Flămânzilă, Smântâna adevărată, Slime, Gel 

vasco-elastic, În bătaia soarelui, Jucării magnetice, realizate sub îndrumarea atentă şi plină de 

vervă a voluntarilor au demonstrat că putem face chimie în siguranţă, cu substanţe pe care le găsim 

în casa noastră. Copiii au explorat o lume a știinţei și a experimentelor, însușindu-şi în același timp 

cunoștinţe de bază despre lumea înconjurătoare (noţiuni de stări de agregare ale substanţelor,  
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dizolvare, amestecuri neomogene, miscibilitate, separare, electroliză, indicatori, structură, poluare, 

radiaţie solară, radiaţie UV, ş.a.). 

 

 

 

Recenzia primei ediţii a festivalului apărută în cadrul aceleiaşi reviste, ce cuprindea 

“descrierea emoţiilor unui voluntar”, semnată de către unul dintre voluntarii elevi de liceu îmi 

atrăgea atenţia, cu sensibilitatea vârstei autorului asupra experienţei voluntarului şi implicării sale. 

Pot spune fără tăgadă, că succesul festivalului a fost asigurat de entuziasmul celor 75 de voluntari, 

elevi ai Colegiului Naţional Mihai Viteazul, studenţi, masteranzi, doctoranzi ai Facultăţii de 

Chimie, studenţilor din Asociaţia Studenţilor Chimişti din Universitatea din Bucureşti, cercetători şi 

chimiști de la Institutul de Chimie Fizică, Biotehnos, Patlab, colaboratorilor noştri din Playouth, 

cărora le mulţumim. Mulțumim voluntarilor şi celor aproximativ 300 de participanţi. 

Nu în ultimul rând, organizatorii  doresc să mulţumeascaă tuturor acelora care au asigurat 

succesul Festivalului de Chimie ACS 2019, "Eu sunt în elementul meu!". Mulţumim conducerii 

şi colegilor din Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucureşti care au prezentat suita de 

experimente frontale: Delia Popescu & Team, Mariana Dianu, Adriana Gheorghe & Team, Daniela 

Bala, Elena Bacalum și ajutorului dat de  Lavinia Nan, Maria Androne. Mulţumiri speciale 

Monicăi Iliş pentru ajutorul dat pe tot parcursul festivalului. Mulțumim profesorilor care cu 

dedicaţie şi pasiune au îndrumat grupurile de elevi participante la festival: Fevronia Ion şi Elena 

Tomoiaga (Școala Gimnazială nr.1 "Robert Ficheux", Voluntari, Ilfov), Daniela Tudor  (Colegiul  
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Naţional ”Mihai Viteazul”, Bucureşti), Elena Giorgiana Manciu şi Eniko Tiplea ( Şcoala gimnaziala 

Nr.1 Pantelimon), Doina Grosu ( Liceul Teoretic "George Moroianu" din Săcele, Jud. Brașov), 

Ivena Dinu (Colegiul German "Goethe", Bucureşti),  Mariana Badea şi Niculina Filat (Colegiul 

Naţional ”Iulia Hașdeu”), Liliana Grecu (Colegiul Național “Victor Babeș"), Daniela Gafencu și 

Adriana Nichifor (Colegiul Naţional Bilingv “George Coşbuc”), Nora Enache și Mihaela Murarita 

(Școala Gimnaziala nr.1 Gruiu, jud. Ilfov), Cristina Spînu (Scoala Centrală, Bucureşti). 

Mulţumim părinţilor care s-au lăsat traşi de mână de cei mici sau care au însoţit copiii la festival în 

dorinţa lor de a le oferi celor mici experienţe amuzante şi inedite, timp petrecut în familie 

şi perspective noi. Mulţumim tuturor copiilor care ne-au demonstrat încă o dată că jocul este cea 

mai bună metodă de a învăţa lucruri noi şi că putem descoperi magia chimiei prin experiment. 

Mulţumim că s-au jucat frumos, mulţumim pentru zâmbetele lor şi voia bună!   

 

Marilena FERBINŢEANU CIMPOEŞU 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie, Departamentul de Chimie Anorganică, 

Romanian Chapter of ACS International 
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“CHIMIA PE MÂINI BUNE – 

CHEMPOET”  

PARTEA I 

 

În cadrul proiectului CHEMPOET, un grup de 

cadre didactice și cercetători de la Facultatea de Chimie a 

Universității din București (UB) și Institutul Național 

pentru Fizica Materialelor (INFM), coordonat de Lect. 

Dr. Mihaela Matache,  au vizitat în perioada 01-07.11.2019 șase licee bucureștene vorbindu-le 

elevilor despre aspecte importante ale chimiei în viața cotidiană. Cu sprijinul doamnelor profesoare 

Daniela Bogdan, Luminița Doicin, Aurelia Stoica, Camelia Beșleagă, Daniela Tudor, Ruxandra 

Mocanu, Magdalena Purdilă și Iuliana Costeniuc membrii echipei ”Caravana POET” au ținut 

prelegeri interactive la C.N. ”Sf. Sava”, C.N. ”Gh. Lazăr”, C.N. ”M. Viteazul”, C.N. ”G. Șincai”, 

C.N. ”M. Eminescu” și C.N. ”G. Moisil”, la care au participat 522 de elevi din clasele IX-XII. 

Subiectele abordate au vizat aspecte ale chimiei întâlnite în bucătărie, cosmetică, medicină și 

farmacie, viața automobilelor, mediu și surse alternative de energie. Pe baza chestionarelor 

completate la sfârșitul fiecărei prelegeri de către elevii prezenți, membrii echipei ”CHIMIA PE 

MÂINI BUNE” împreună cu doamnele profesoare care au sprijinit Caravana CHEMPOET au 

selectat cei 46 de elevi care au participat în luna decembrie 2019 la activități experimentale în 

laboratoarele Facultății de Chimie (UB) și ale INFM în cadrul activității intitulate ” Cu chimia pe 

mână ” precum și la vizite la unele companii cu profil chimic în cadrul activității ”CSI - Chemistry 

Scene Investigation”. 

Ca o concluzie a Caravanei CHEMPOET am enumera câteva păreri ale elevilor despre ceea 

ce înseamnă pentru ei CHIMIA. Pentru majoritatea chimia este viața sau tot ce ne încojoară, dar 

unii văd chimia ca pe o știință complexă și interesantă, sau corelează chimia cu cunoaștere, 

curiozitate, înțelegere, provocare, dezvoltare sau evoluție. Cele mai frumoase răspunsuri ale elevilor 

la cerința noastră de a defini chimia au fost:  

”Chimia înseamnă pentru mine o știință esențială, un univers ce merită explorat” 

”O unealtă a lumii moderne” și  

”Te iubesc chimie!” 

Mai multe informații actualizate despre acest proiect se pot găsi la 

http://chempoet.mariusmatache.ro și https://www.facebook.com/ChimiaPeMainiBune/.      

CHEMPOET este un proiect finanțat prin Fondul Științescu București, gestionat de Fundația 

Comunitară București.  

Concursuri/Activități/Evenimente cu tematică din domeniul CHIMIEI  

CN ”M. Eminescu” 



CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.6/2019 - Ediție nouă  65 
 

 

  

 

  

 

Echipa de implementare a proiectului CHEMPOET 
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Concursul Național de Chimie 

CUM SE FACE? 

 

În perioada 31 Octombrie-2 Noiembrie 2019, s-a desfășurat la București, în organizarea 

Secției Tinerilor Chimiști (STC), parte a Societăţii de Chimie din România, în parteneriat 

cu Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materielor (FCASM) din cadrul Universității Politehnica 

din București şi Asociaţia Studenţilor Chimişti POLI (ASC), o nouă ediţie a Concursului Naţional 

„Cum se face?”. Anul acesta concursul s-a derulat în Amfiteatrul D018 din Campus Polizu şi s-a 

adresat elevilor claselor VII-XII pasionați de chimie, mai exact de aspectele practice ale acesteia, 

materializate în cotidian, scopul acestuia fiind informarea şi dezvoltarea personală. 

Obiectivele concursului au fost susţinerea dezvoltării pe plan educațional a elevilor de 

școala generală şi liceu din România, prezentarea mediului academic, evidenţierea unor fenomene 

chimice sau fizice, reacţii spectaculoase sau inedite, prezentarea unor organizaţii studenţeşti la care 

elevii se pot afilia (STC/SChR).  

Juriul a fost alcătuit din profesori și masteranzi ai Facultății de Chimie Aplicată și Știința 

Materialelor, care au punctat originalitatea temei alese, modul de prezentare, conținutul științific al 

lucrării, precum şi motivaţia participării la concurs. Participarea la acest concurs putea să fie 

individuală sau în echipă de cate doi elevi, fiind îndrumaţi de către un cadru didactic. 

În ziua de vineri, activităţile s-au desfăşurat sub coordonatele „Studenţi pentru elevi”. După 

înregistrarea fiecărui participant la concurs, aceştia au mers într-o mică vizită la Muzeul 

Universităţii Politehnica din Bucureşti din campusul Polizu unde au descoperit istoricul 

Universității, începând de la înființarea Școlii Naționale de Poduri și Șosele, și până în ziua de azi. 

Apoi concurenţilor li s-au prezentat laboratoarele de cercetare ale facultăţii din Clădirea Campus 

(laborator de microscopie electronică, laborator de analize prin difracţie de raze X şi laborator de 

analize termice complexe). 

Ziua de sâmbătă a început în forţă cu prezentările elevilor la “Cum se face?”. Unii dintre ei 

mai emoţionaţi, alţii mai relaxaţi, fiecare concurent şi-a prezentat lucrarea cu mult entuziasm. Noua 

ediţie a impresionat prin pasiunea elevilor pentru ştiinţă. Anul acesta au fost înscrise în concurs şi 

prezentate 25 de lucrări de către 42 de elevi din oraşe precum: Piteşti, Galaţi, Constanţa, Bucureşti. 

A urmat “Science Fair” sau momentul în care micii chimişti urmăresc cu sufletul la gură şi 

cu multă încântare mişcările studenţilor-voluntari din FCASM care s-au înscris în acest proiect şi 

care au pregătit în mod special experimente pentru elevi (purificarea apei, extragerea staniului din 

soluţie, ploaia de culori), fiecare culegând multe exclamaţii de fericire şi uimire. 
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Jurizarea nu a fost nici de data aceasta atât de uşoară. De la ediţie la ediţie, juriului îi este 

din ce în ce mai greu să aleagă lucrările cele mai bune dintre atâtea prezentări originale şi 

interesante. Anul acesta s-au acordat Premiul I, Premiul II, Premiul III, două Menţiuni şi un Premiu 

Special în cadrul concursului „Cum se face?”. Le mulţumim sponsorilor noştri pentru sprijinul 

acordat în organizarea şi buna desfăşurare a concursului: BASF Romania. 

Concursul şi juriul s-au bucurat şi de un invitat special, Valentin Lupu, fost participant şi 

câștigător al multor premii în cadrul concursului “Cum se face?”, care acum este student în anul 1 la 

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor şi voluntar la Secţia Tinerilor Chimişti. 

Valentin ne-a spus: “Am participat la concursul “Cum se face?” din clasa a VII-a până în clasa a 

XII-a. În fiecare an am încercat să prezint ceva posibil nou şi interesant pentru mine şi, posibil, 

pentru ceilalţi participanţi. Am iubit dintotdeauna partea experimentală a chimiei, iar acest concurs 

mi-a dat posibilitatea să o demonstrez an după an. Aş recomanda acest concurs oricărui elev 

pasionat de cercetare şi experimentare în domeniul chimiei”. 

Îi aşteptăm pe elevi în număr cât mai mare şi la următoarea ediţie cu şi mai multe premii şi 

surprize. Concursul a fost un real succes, participanţii putându-se bucura de o amintire plăcută şi de 

multă experienţă dobândită în cadrul unui concurs ştiinţific şi academic în care chimia este văzută şi 

interpretată în toate aspectele sale, însemnând astfel, viaţa. 

    

                                                                                           Carmen Cristina UDREA 

                                                                                        Voluntar STC-B2                                  

 

CITATE CELEBRE 

 

 ”Le recomand tinerilor să tindă spre stele. Nu îmi pot imagina un nivel mai înalt decât 

descoperirea de lucruri noi.” –  Stephanie Kwolek (Chimist) 

 

 ”Când știi că ai dreptate ți-e indiferent ce cred ceilalți. Tu știi că mai devreme sau mai 

târziu totul se va clarifica.” –  Barbara McClintock (Botanist și genetician) 

 

 ”Știința are grijă ca oamenii să atingă adevărul și obiectivitatea; îi învață să accepte 

realitatea cu mirare și admirație, ca să nu mai vorbim de reverența și bucuria profundă a 

ordinii naturale a lucrurilor.” –  Lise Meitner (Fizician) 

  

https://www.studienscheiss.de/zitate-wissenschaftlerinnen/  

Concursuri/Activități/Evenimente cu tematică din domeniul CHIMIEI  
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CONCURSUL NAȚIONAL DE CHIMIE “C. D. NENIȚESCU” 

EDIȚIA A XXVII-A 

 

 

În perioada 15-16 noiembrie 2019 s-a desfășurat la Facultatea de Chimie Aplicată și Știința 

Materialelor (FCASM)din cadrul Universității Politehnica din București, Concursul Național de 

Chimie “C. D. Nenițescu” ajuns la cea de-a XXVII-a ediție. Evenimentul este destinat elevilor de 

liceu pasionați de chimie și este organizat în memoria marelui profesor C. D. Nenițescu.  

Cei 31 de elevi înscriși în concurs, proveniți de la licee din toată țara, au putut participa la 

una dintre cele trei secțiuni: Chimie Anorganică, Chimie Organică sau Chimie Fizică. Astfel la 

Chimie Fizică au fost 2 concurenți, la Chimie Anorganică 9 concurenți, iar la secțiunea Chimie 

Organică 20 de concurenți. Juriul fiecărei secțiuni a elaborat pentru proba teoretică subiecte cu un 

grad ridicat de complexitate, acestea nefiind însă o problemă pentru concurenți, cu toții olimpici la 

nivel național și internațional, mulți dintre ei chiar veterani ai concursului. 

În cadrul secțiunilor de Chimie Anorganică și Chimie Organică primii 4, respectiv 10 elevi 

clasați la proba scrisă au participat ziua următoare la proba practică, fiind pusă astfel la încercare 

îndemânarea în laborator. La Chimie Anorganică concurenții au sintetizat sulfură de zinc dopată cu 

mangan, în timp ce la Chimie Organică participanții au efectuat o reacție de condensare a 

benzaldehidei cu acetonă. 

Sfârșitul zilei a fost marcat de festivitatea de premiere. În semn de mulțumire, s-au acordat 

diplome de onoare pentru inițierea, dezvoltarea și sprijinul acordat organizării concursului domnului 

Prof. Dr. Ing. Iosif Schiketanz, domnului Prof. Dr. Ing. Sorin Roșca - Președinte al Societății de 

Chimie din România, doamnei Inspector Școlar de Specialitate Luminița Doicin și doamnei Prof. 

Dr. Ing.  Raluca Stan – Prodecan al FCASM. Au fost felicitați, de asemenea, și profesorii 

îndrumători pentru devotamentul și dăruirea cu care au pregătit concurenții. În finalul festivității 

elevii ce au obținut punctaje peste un anumit prag, hotărât de jurații fiecărei secțiuni, au primit mape 

și diplome de participare, iar cei cu cele mai bune rezultate au fost răsplătiți cu medalii și premii. 

Premianții acestei ediții sunt: 
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Nr. 

Crt 
Nume Prenume Liceul Premiu 

Secțiunea Chimie Fizică 

1 
Florescu-

Ciobotaru 
Ana L.T.I. de Informatică, Bucureşti I 

2 Farcaș Ilinca Maria C. N. "George Coşbuc", ClujNapoca 
Premiu 

special 

Secțiunea Chimie Organică 

3 Bodrogean  Mircea Raul L.T.I. de Informatică Bucureşti I 

4 Sitaru Matei C.N. “Mihai Viteazul” Bucureşti II 

5 Munteanu Daniel C.N. “Gheorghe Vrănceanu” Bacău III 

6 Popescu Cezar-Gabriel L.T. “Ovidius” Constanța M 1 

7 Voicu Iulia-Ștefania C.N. “Nicolae Grigorescu” Câmpina M 2 

8 Ardelean Emeric Claudiu C.N. “Gheorghe Șincai” Baia Mare M 3 

Secțiunea Chimie Anorganică 

9 Radu Vlad-Ștefănuț C.N. "Vasile Alecsandri" Galați I 

10 Susanu Octavian C.N. „Dimitrie Cantemir” Onești II 

11 Ioniță Cristian Pavel C.N. "B.P. Hasdeu" Buzău III 

12 Lia Sara Maria L.T.I. de Informatică București M 1 

 

Concursul, a cărei primă ediție a debutat la 16 noiembrie 1993, reprezintă un „standard de 

excelență” între concursurile de chimie, un loc unde cei care sunt pasionați de această știință pot 

“lupta” la un nivel foarte ridicat. De asemenea, de anul acesta, concursul a fost adăugat în 

calendarul de activități al Ministerului Educației.  

 

Echipa Secției Tinerilor Chimiști, 

Filiala București 2 

 

CITATE CELEBRE 

 

 ”Apărăți dreptul de a gândi. A gândi și a greși este mai bine decât a nu gândi.” –  

Hypatia von Alexandria (femeie matematician, astronom și filosof) 

https://www.studienscheiss.de/zitate-wissenschaftlerinnen/  

Concursuri/Activități/Evenimente cu tematică din domeniul CHIMIEI  
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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
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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 fost citate 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/

