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Numărul 10 al revistei pentru elevi 

„CHIMIA” –Ediția nouă 

 este dedicat  

domnului Prof. Dr. Ing. Sorin Roșca (1938-2021) 

Președinte al Societății de Chimie din România în 

perioada 2001-2021 

 

Datorită domnului profesor Sorin Roșca, în anul 2017 

„CHIMIA-Revistă pentru elevi” și-a reluat apariția, după o pauză de mai mulți ani. Cel care era 

Președinte al Societății de Chimie din România la acea vreme, scria pentru Nr. 1 al noii ediții:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

apropiate de securitatea conferită de produsele naturale. 

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

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

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

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

sinteza în faza solidă), se așteaptă dezvoltarea unor linii de cercetare revoluționare precum cele bazate 

pe metode genetice și chimie computațională. 

Energetica viitorului așteaptă de la chimie fundamentarea proceselor de reducere fotocatalitică 

a dioxidului de carbon, eficientizarea sistemelor de stocare a energiei, instalarea hidrogenului ca 

principal vector energetic. 

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

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

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

consumurilor nechibzuite.” 
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CAFEA AUTENTICĂ SAU FALSIFICATĂ? 

 

Cafeaua este o băutură preparată din fructele plantei cu același nume, are gust plăcut și efecte 

benefice pentru organism, fiind unul dintre produsele alimentare al căror consum a cunoscut o creștere 

importantă în ultimii ani [1]. Din punct de vedere economic, la nivel mondial, cafeaua este al doilea 

produs comercializat. Cafeaua este exportată din peste 70 de ţări producătoare din Africa, Asia şi 

America Latină [2].  

Până în prezent au fost identificate peste 100 de specii de cafea, cele mai populare fiind 

Arabica și Canephora cu varietățile Robusta şi Liberica. Diferenţele dintre condiţiile de mediu și de 

creştere, metodele de procesare şi uscare ale cafelelor Arabica şi Robusta au condus la o aromă dulce 

şi florală/de fructe mai pronunţată a cafelei Arabica, cultivată în mod normal în zonele montane şi 

conducând la un preţ mai ridicat pentru aceasta. În schimb, Robusta este mai rezistentă la boli, creşte 

pe terenuri plate, producţia este mecanizată şi are arome puternice şi de cacao [2]. Boabele de Robusta 

conţin mai multă cafeină şi acizi clorogenici decât Arabica, aceasta din urmă având un conţinut mai 

mare de lipide [1]. 

Ca și în cazul altor produse alimentare, și în cazul cafelei autentificarea este una dintre cele 

mai provocatoare probleme în controlul calităţii. În ultimii ani a crescut interesul pentru dezvoltarea 

unor noi metode analitice pentru testarea autenticităţii produselor alimentare, în special pentru cele 

cu preţuri de piaţă ridicate. Diferenţa de preţ dintre principalele tipuri de cafea (Arabica și Robusta) 

a crescut semnificativ în ultimii ani şi, în consecinţă, a crescut şi tendinţa de înlocuire a cafelei 

Arabica de calitate cu Robusta [2].  

 

1. ASPECTE DE FALSIFICARE A CAFELEI 

Comerţul internaţional cu cafea are la bază schimbul de boabe verzi. În această formă, boabele 

de Arabica şi de Robusta sunt uşor de diferenţiat pe baza caracteristicilor fizice (mărime, formă, 

culoare). Totuși, aceste caracteristici dispar după etapele de prăjire şi măcinare. Din acest motiv, este 

important să se garanteze autenticitatea prin alte metode, pentru a preveni posibilele schimburi 

frauduloase sau etichetările greşite [3]. 

Cafeaua prăjită măcinată este vulnerabilă la adulterare deoarece are caracteristici fizice 

(dimensiunea particulelor, textură şi culoare) uşor de reprodus prin prăjirea şi măcinarea unor diverse 

materiale biologice (cereale, seminţe, rădăcini). Astfel, acest produs alimentar a fost ţinta adulterării  

 

De ce să studiem CHIMIA? 
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prin adăugarea unor amestecuri ce conţin diverse reziduuri agricole, printre care nuiele, pleavă de 

cafea şi zaţ de cafea şi unele cereale prăjite precum porumb, orz şi soia [4]. 

Prezenţa boabelor de cafea defecte depreciază calitatea băuturii consumate pe plan mondial. 

Defectele intrinseci (boabele acre, negre sau imature) sunt cele care, la prăjire, contribuie cel mai 

mult la deprecierea calităţii cafelei. Potrivit unor studii, boabele negre dau o aromă grea, boabele acre 

conduc la gustul acru şi de ceapă, iar boabele imature vor oferi astringenţă băuturii. Boabele negre 

provin de la boabe alterate din cireaşa cafelei sau din boabe care cad în mod natural pe sol, din cauza 

ploii sau coacerii excesive. Prezenţa boabelor acre poate fi asociată cu fermentarea în timpul 

procesării umede şi cu uscarea improprie sau culesul cireşelor prea coapte, în timp ce boabele imature 

provin din fructe necoapte. Boabele defecte reprezintă aproape 20% din producţia de cafea din 

Brazilia şi, deşi sunt separate de boabele de calitate înaintea comercializării pe piaţă, majoritatea 

acestor boabe sunt introduse pe piaţa internă braziliană. Astfel, industria prăjirii în Brazilia a utilizat 

boabele defecte în amestec cu cele de calitate şi, per total, în ţară se consumă cafea prăjită de joasă 

calitate [5]. 

 Tehnica utilizată pentru separarea boabelor de cafea defecte este sortarea acestora după 

culoare înainte de prăjire. În Brazilia, sortarea manuală este utilizată în clasificarea calităţii boabelor, 

iar sortarea electronică este utilizată în ferme şi cooperative de producţie pentru îndepărtarea boabelor 

defecte. În separatoarele electronice, boabele de cafea trec una câte una de un ochi electronic sau un 

sistem cu cameră şi, în funcţie de lungimea de undă, boabele sunt lăsate să treacă sau sunt îndepărtate. 

Totuşi, această procedură nu este eficientă pentru separarea boabelor acre sau imature, iar pentru a se 

asigura că astfel de boabe sunt îndepărtate eficient dintr-un lot de cafea, maşinile de sortare după 

culoare sunt setate astfel încât să permită îndepărtarea boabelor de cafea defecte dacă au culoarea 

asemănătoare cu cea a boabelor acre sau imature [5]. 

 

2. METODE DE EVALUARE A CALITĂŢII CAFELEI 

Studiile recente au arătat că unii parametrii chimici pot fi utilizaţi la separarea boabelor de 

cafea verzi defecte de cele bune. Exemple de astfel de parametri sunt nivelul de histamine, care se 

determină prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă (HPLC) şi profilele de spectrometrie 

de masă cu ionizare prin electropulverizare (ESI-MS). Totuşi, majoritatea tehnicilor instrumentale şi 

a procedurilor analitice sunt consumatoare de timp, resurse materiale şi umane [5]. 

Pentru a asigura autenticitatea cafelei a fost abordată şi clasificarea varietăţilor de cafea 

utilizând diferite tipuri de date compoziţionale, printre care conţinutul de metale, de compuşi volatili, 

De ce să studiem CHIMIA? 
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de acizi clorogenici şi cafeină, profilul de steroli, de alcooli diterpenici, de enantiomeri ai 

aminoacizilor, de tocoferoli şi de trigliceride. În ciuda succesului relativ al acestor abordări în 

identificarea tipurilor de cafea, este important să se ia în considerare faptul că multe metode analitice  

de referinţă folosite pentru evaluarea compuşilor chimici folosiţi ca parametrii de diferenţiere a 

tipurilor de cafea în dezvoltarea modelului de clasificare pot fi destul de costisitoare, laborioase şi cu 

o durată mare [6]. 

Din punct de vedere economic este foartă importantă existenţa unei metode analitice simple, 

de încredere şi rapide care să evalueze raportul dintre tipurile de cafea Arabica şi Robusta în 

amestecurile de cafea. Boabele de cafea verzi sunt relativ simplu de diferenţiat datorită mărimii, 

formei şi culorii boabelor; boabele prăjite se pot deosebi, de asemenea, pe baza mărimii. În schimb, 

identificarea şi cuantificarea tipurilor de cafea în amestecurile prăjite şi măcinate prezintă o adevărată 

provocare. Estimarea fracţiei de cafea Arabica poate fi realizată numai prin mijloace senzoriale sau 

chimice. Compuşii volatili, deşi constituie doar 0,1% din constituenţii totali, au indicat schimbări 

semnificative în aroma finală a cafelei. În ceea ce priveşte evaluările senzoriale, un degustător 

profesionist poate estima compoziţia amestecurile de cafea cu o eroare de 20%, în funcţie de tipul de 

cafea şi de condiţiile de prăjire. În schimb, în domeniul analizelor chimice ale cafelei prăjite, au fost 

aplicate câteva abordări cu scopul de a diferenţia Arabica de Robusta, luând în considerare o singură 

clasă de compuşi chimici precum cafeina, aminoacizii, acizii clorogenici, zaharidele şi metalele. 

Fracţia de lipide a fost, de asemenea, studiată prin monitorizarea acizilor graşi, sterolilor, diterpenelor 

şi tocoferolilor [2]. 

Identificarea adulterării cafelei Arabica utilizând spectroscopia NIR 

În practica industrială sunt necesare metode mai rapide de identificare a adulterării cafelei şi o 

tehnică rapidă, curată şi ieftină. O astfel de metodă este clasificarea automată pe baza spectrelor în 

infraroșu apropiat (NIR) obţinute direct pe probe neprelucrate. În ultimii ani NIR a părut o metodă 

alternativă foarte promiţătoare pentru construirea, pe baza caracteristicilor spectrale şi în combinaţie cu 

metodele de recunoaştere a modelului, nor modele de clasificare de încredere pentru evaluarea calităţii 

unui anumit produs, având multiple aplicaţii în industria alimentară, inclusiv în autentificarea cafelei 

[6]. Totuşi, spectrele NIR necesită calibrare multivariabilă, iar procedurile de corectare a semnalului au 

diferenţiat boabele verzi de cafea Arabica şi Robusta prin monitorizarea benzilor Raman caracteristice 

kahweolului fără procesarea chimică sau fizică a boabelor. Compusul kahweol este diterpenoidul 

caracteristic pentru boabele de cafea Arabica. Are proprietăți anti-imflamatoare și anti-angiogenice 

demonstrate. Recent, s-a determinat conţinutul de cafea Robusta într-un amestec de cafea utilizând 

De ce să studiem CHIMIA? 
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raportul intensităţii dintre două benzi în semnalele Raman, unul caracteristic pentru kahweol şi unul 

caracteristic acizilor graşi [1]. 

În ultimii ani, analiza mai multor componenţi chimici s-a impus în faţa abordării cu un singur 

marker specific, conducând la o metodă validă pentru evaluarea calităţii alimentelor. Unele studii s-au  

concentrat pe aplicarea diferitelor tehnici analitice capabile să monitorizeze simultan diverşi compuşi  

din matricea alimentelor. Printre acestea, spectroscopia IR şi gaz cromatografia cuplată cu spectrometria 

de masa (GC-MS) au fost aplicate în diferenţierea diferitelor specii de cafea; în schimb metodele NIR 

au fost aplicate în studiul procentului de Robusta în amestecurile de cafea [2].  

 Spectroscopia de rezonanţă magnetică nucleară (RMN) reprezintă o tehnică selectivă capabilă 

să monitorizeze  simultan diferite clase de compuşi chimici cu un singur experiment, fără ca proba să 

necesite purificare sau derivatizare, cum este cazul altor tehnici; mai mult, analizele RMN sunt 

reproductibile şi nu necesită un timp mare de analiză [2].  

 În diferite studii, spectroscopia RMN a fost aplicată pe cafea prăjită în scopul caracterizării 

chimice, precum şi la monitorizarea procesului de prăjire [2]. 

Identificarea adulterării cafelei Arabica utilizând FTIR 

 Recent, s-a arătat că în industria alimentară se pot aplica metode bazate pe spectroscopia IR 

cu Transformată Fourier (FTIR) în combinaţie cu tehnici chemometrice, pentru evaluarea calităţii 

produselor alimentare [4,5]. Metodele bazate pe FTIR sunt rapide, de încredere, uşor de realizat 

practic şi nu necesită pregătirea probelor. Aceste tehnici oferă mijloace simple şi reproductibile de 

analize nedistructive a produselor alimentare, procedura de prelevare a probelor/analiză durând doar 

câteva minute [5]. 

Există câteva studii care s-au concentrat pe analiza FTIR a cafelei, aplicată fie pe cafea prăjită 

fie pe extracte apoase de cafea. Ca aplicaţii specifice se pot menţiona diferenţierea între tipurile 

Arabica şi Robusta, detecţia glucozei, amidonului sau cicorii ca adulteranţi ai cafelelor instant, 

evaluarea condiţiilor de prăjire, diferenţierea geografică şi separarea dintre cafeaua prăjită normală şi 

cea decafeinizată [5]. 

De obicei, metodele spectroscopice sunt bazate pe determinări de transmitanţă sau reflectanţă, 

metodele care au la bază măsurarea reflectanţei fiind mai utilizate ca metode de analize alimentare, 

deoarece proba necesită o pregătire minimă sau deloc. Metodele ce au la bază măsurarea reflectanţei 

pot fi divizate în metode FTIR cu reflexie totală atenuată (ATR-FTIR) şi spectroscopie FTIR cu 

reflectanţă difuză (DRIFTS). Ambele tehnici au fost utilizate pentru analiza cafelei, cele mai multe  
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studii ATR utilizând probe lichide, de exemplu cafeaua însăşi (extract apos) sau extract cu solvent 

organic, în timp ce măsurările DRIFTS utilizează probe solide, de exemplu cafea prăjită şi măcinată. 

Aplicaţiile specifice au fost diferenţierea între tipurile Arabica şi Robusta, determinarea glucozei, 

amidonului sau a cicorii ca adulteranţi ai cafelei instant liofilizate, determinarea conţinutului de 

cafeină, evaluarea condiţiilor de prăjire, diferenţierea geografică dintre cafeaua decafeinizată şi 

cafeaua prăjită normală. Câteva studii recente au comparat ATR-FTIR şi DRIFTS pentru analiza 

probelor solide, având ca scop diferenţierea dintre cafeaua de calitate superioară şi cea de calitate 

inferioară anterior prăjirii. În general, DRIFTS oferă spectre care prezintă o intensitate de absorbţie 

mai mare faţă de ATR-FTIR. Ambele tehnici au fost utilizate cu succes pentru discriminarea dintre 

cafeaua matură sau imatură. DRIFTS realizează o diferenţiere completă între cafeaua de joasă calitate 

şi cea de calitate superioară, în timp ce ATR-FTIR nu oferă o diferenţiere completă între cafeaua de 

calitate superioară şi cea acră [4]. 

Identificarea adulterării cafelei Arabica pe baza profilului de tocoferoli 

 Încercările analitice descrise în literatură pentru diferenţierea tipurilor de cafea Arabica şi 

Robusta sunt concentrate pe constituenţii lipidici, în special diterpena 16-O-metilcafestol, tocoferoli 

sau steroli. Profilurile de acizi graşi au fost de asemenea utilizate ca parametri de diferenţiere pentru 

tipurile de cafea. Recent, studiile au prezentat o metodă de diferenţiere între cele două tipuri de cafea 

pe baza profilurilor de tocoferoli [1]. 

Cunoscuţi, în principal datorită proprietăţilor antioxidante, tocoferolii (α, β, γ şi δ) sunt 

compuşi lipofilici prezenţi în uleiurile vegetale comestibile. Prezenţa tocoferolilor în uleiul din 

boabele verzi de cafea a fost descrisă prima dată de Folstar, Van der Plas şi De Heus [7]. De atunci a 

fost publicat un număr mic de studii pe această temă, iar în detalierea cafelei Arabica şi Robusta au 

fost publicate şi mai puţine cercetări. Ogawa şi colab. [8] au identificat α- şi β-tocoferolii în boabele 

de cafea prin HPLC cu detecţie fluorimetrică obținând valori de 3,5 mg α-tocoferol şi respectiv 8,4 

mg β-tocoferol /100 g cafea şi o pierdere de aproximativ 6% prin prăjire. Alte studii realizate pe 

cafeaua verde Arabica şi Robusta au identificat prin GC-MS urme de γ-tocoferol în tipul Robusta [3]. 

Luând în considerare faptul că aceşti compuşi sunt importanţi din punct de vedere biologic şi 

că profilul izomerilor variază în speciile de cafea, s-a studiat utilitatea tocoferolilor ca un marker 

chimic pentru cele două tipuri de cafea, atât cele verzi cât şi prăjite şi eventual pentru originea 

geografică. În acest scop s-a dezvoltat o metodă de microextracţie urmată de analiza compuşilor prin  

HPLC cu detecţia prin fluorescență şi cu rețea de diode, cea din urmă fiind esenţială în detecţia 

interferenţelor [3]. 
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Identificarea adulterării Espresso-ului italian 

Germania şi Italia sunt cele mai mari consumatoare de cafea din Europa. În Germania, metoda 

oficială de detectare a urmelor de cafea Robusta în cafeaua prăjită este o procedură HPLC-UV. 

Detecţia senzorială a cafelei Robusta poate fi obţinută utilizând cromatografie de lichide cuplată cu 

spectrometria de masă (LC-MS) în modul cu monitorizarea ionilor specifici (MRM) [1]. 

 În Italia, producerea Espresso-lui poate necesita folosirea amestecurilor de cafea. De obicei, 

în sudul Italiei, sunt preferate amestecurile de cafea prăjită cu un procent de Robusta în dauna cafelei 

Arabica din motive senzoriale. Este important să se evalueze nu numai prezenţa urmelor de Robusta, 

dar şi compoziţia procentuală a amestecurilor de cafea Arabica/Robusta [1]. 

 Unii autori au sugerat faptul că raportul dintre alcoolii diterpenici poate fi un indicator mai 

precis decât sterolii pentru a determina conţinutul de cafea Robusta în amestecurile de cafea. S-a 

propus utilizarea unei metode de cromatografie de gaz pentru a determina procentul de Robusta 

amestecată cu Arabica în amestecurile comerciale de cafea prăjită utilizate în mod normal la obţinerea 

espresso-ului italian. Metoda are la bază determinarea kahweolului (K) şi a 16-O-metilcafestolului 

(16MC). Prezența acestor doi componenţi a fost confirmată prin spectrometrie de masă. Pentru 

analize de rutină, sunt disponibile substanţe etalon comerciale de kahweol (C20H26O3) şi 16-O-

metilcafestol (C21H30O3) [1].  

 Luând în considerare opt amestecuri comerciale, diferenţa minimă şi maximă a procentului de 

cafea Robusta presupus şi cel real este de 3,8%, respectiv 1,8%. Totuşi, această discrepanţă poate fi 

atribuită amestecării incomplete a celor două tipuri de cafea în timpul obţinerii varietăților comerciale de 

cafea [1]. 

 Eficienţa metodei are la bază câteva observaţii experimentale: temperatura de prăjire nu 

afectează compoziţia materiei nesaponificabile, profilul nesaponificabil al pulberilor de cafea prăjită 

a fost afectat de specii (Robusta sau Arabica) într-o manieră cantitativă (singurul marker calitativ a 

fost 16MC şi diterpena E pentru Robusta, respectiv Arabica), profilul nesaponificabil al pulberilor de 

cafea prăjită din ţări diferite a fost afectat într-o mică măsură de originea geografică a cafelei. Spre 

deosebire de tocoferoli sau compuşii aromatizanţi care au fost folosiţi anterior ca markeri chimici sau 

tehnologici, K şi 16MC prezintă avantajul că sunt rezistenţi la căldură. Astfel, sunt adecvaţi pentru 

analiza cafelei prăjite şi nu sunt degradaţi în timpul procedurii analitice de pregătire a probei. Metoda  

a fost validată pe cele mai utilizate varietăţi de cafea Arabica şi Robusta şi cele mai aplicate condiţii  

de procesare în fabricile de prăjire pentru prepararea amestecurilor de cafea folosite în obţinerea 

Espresso-lui italian [1]. 
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GLUME  

 

 Încerc să spun glume despre chimie, dar .... nu observ vreo reacție. 

 

 Cunoașteți glume bune despre chimie? 

       NO 

 [https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/no-nitric-oxide-molecule-vector-9216446 ] 

 

 De ce armata atacatoare a folosit acid? 

Pentru a neutraliza baza inamicului.   

 [https://parade.com/1043433/marynliles/chemistry-jokes/ ] 

 

 Ce a spus aurul când a fost atacat de apa regală? 

Au. 

De ce să studiem CHIMIA? 

https://parade.com/1043433/marynliles/chemistry-jokes/


 CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.10/2021 - Ediție nouă  9 
 

 

 

CREMELE - PRODUSE INDISPENSABILE BUNĂSTĂRII ȘI SĂNĂTĂȚII 

UMANE 

 

ISTORICUL PRODUSELOR COSMETICE 

Termenul „cosmetae” a fost utilizat pentru prima dată în scopul descrierii sclavilor Imperiului 

Roman, a căror responsabilitate era să scalde bărbații și femeile în parfum. În Egipt, cu aproximativ 

10.000 ani î.Hr., atât bărbații, cât și femeile utilizau uleiuri și unguente pentru a-și curăța și emolia 

pielea și totodată pentru a-și masca mirosul corporal. Cosmeticele constituiau o parte inerentă a 

igienei și sănătății egiptenilor.  

Uleiurile și cremele erau folosite în scopul protecției împotriva soarelui arzător Egiptean, dar 

și împotriva rafalelor uscate de vânt. Smirna, cimbrul, maghiranul, mușețelul, lavanda, crinul, menta, 

rozmarinul, cedrul, trandafirul, aloe vera, uleiul de măsline, de susan și cel de migdale reprezentau 

ingredientele de bază pentru majoritatea parfumurilor care erau folosite în ritualurile religioase și în 

cele de îmbălsămare a morților. Machiajul era depozitat în recipiente speciale care, la rândul lor, erau 

păstrate în cutii specifice. Femeile luau aceste cutii la festivități și le țineau sub scaune. Bărbații 

foloseau și ei produse de înfrumusețare, dar aceștia nu purtau trusele cu ei.  

Egiptenii antici erau extrem de vanitoși în ceea ce privea aspectul fizic și gradul de curățenie. 

Pentru ei „curățenia însemna evlavie”. Fie că se scăldau zilnic în râuri, fie în bazine ori, în cazul celor 

mai înstăriți, în băile proprii, egiptenii utilizau o cremă de curățare alcătuită dintr-un ulei animal sau 

vegetal amestecat cu praf de var și parfum drept „predecesor” al săpunurilor zilelor noastre. În plus, 

aceștia își frecau pielea zilnic cu un ulei parfumat care fusese îmbibat într-o esență lemnoasă aromată. 

Mixtura se lăsa într-un vas până când uleiul absorbea întregul miros al lemnului. Acest ulei era utilizat 

mai apoi în scopul prevenției deshidratării pielii, care nu întârzia să apară din cauza climatului aspru.  

La petreceri, servitorii poziționau câte un con cu grăsime parfumată pe creștetul fiecărui 

invitat. Grăsimea avea un efect răcoritor întrucât se topea și se distribuia pe fețele invitaților. Aceeași 

grăsime, de această dată, sub forma unei creme hidratante, era utilizată pentru tratarea perucilor din 

lână de oaie sau chiar păr uman pe care oamenii le purtau la festivități. Tratamentul avea ca scop 

protecția firelor de păr împotriva radiațiilor solare. 

Prin secolele IV – V, femeile din India nu foloseau săpunuri pentru igienizare, ci o cremă 

germicidă pe bază de turmeric (curcumină) și un tratament compus din făină de grâu sau coji de grâu 

amestecate cu lapte. Se considera că aceste coji de grâu ar contribui la procesul de descuamare a pielii 

(înlăturare a celulelor epiteliale moarte).  
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Un alt produs de interes pentru umanitate este și  crema pentru protecție solară, produs ce a 

fost inventat în 1936 de către Eugène Schueller, fondatorul L’Oréal, tot el inventând și vopseaua de 

păr sintetică modernă, în 1907 [1]. 

  

CREMELE FARMACEUTICE ȘI UTILITATEA LOR ÎN VINDECAREA RĂNILOR 

Cremele au fost folosite drept preparate topice încă din timpuri imemoriale, grație ușurinței 

cu care se pot aplica pe piele, dar și a celei cu care pot fi înlăturate de pe epiteliu. Cremele 

farmaceutice au o varietate de întrebuințări: de la valențele cosmetice de tipul: curățării, 

înfrumusețării, modificării aspectului fizic, hidratării etc., la cele terapeutice, cum sunt: protecția 

pielii împotriva infecțiilor bacteriene, fungice; vindecarea tăieturilor, arsurilor sau altor răni cu 

localizare la nivelul pielii. Pielea umană este predispusă leziunilor, dar în același timp are și 

capacitatea de a se autovindeca. Cu toate acestea însă, procesul natural de vindecare durează și există 

și riscul manifestării infecțiilor cutanate, cu precădere în stadiile incipiente ale leziunii. În acest caz, 

cremele pot fi aplicate pe zona lezată în scopul accelerării procesului de vindecare, dar și pentru a 

preveni infectarea rănii [2].  

Cremele se definesc ca forme de dozaj de natură coloidală, mai exact “emulsii lichide 

vâscoase sau semi – solide, fie de tipul ulei – în – apă (U/A, creme de dispariție), fie de tipul apă – 

în – ulei (A/U, creme reci)”, a căror consistență variază cu cantitatea de ulei (fază nepolară) și 

respectiv apă (fază polară), faze care compun emulsia [3]. Aceste formulări topice sunt utilizate ca 

vectori de transport ai medicamentelor către stratul poziționat sub epiteliu sau către membrana 

mucoasă, deci pentru efectul lor local. Ele pot conține sau nu unul sau mai multe principii active în 

funcție de scopul pentru care sunt concepute (de ex. diverse condiții cutanate, dermatoze (boli ale 

pielii care nu produc un răspuns inflamator)). Principiile active (faze dispersate) sunt dizolvate sau 

dispersate într-un mediu de dispersie corespunzător. 

 

CLASIFICAREA CREMELOR 

Cremele pot fi clasificate în funcție de trei criterii majore: 

 Funcția pe care o îndeplinesc (curățare, fundație, masaj, etc). 

 Proprietățile caracteristice (creme reci, creme de dispariție, etc). 

 Natura sau tipul emulsiei. 

Conform acestor criterii, cremele se clasifică după cum urmează: 

 Creme de make-up (emulsii de tip U/A) – hrănesc pielea și rezistă perspirației sensibile 

oferind pielii strălucire: 
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a. Creme de dispariție – bazate pe acid stearic; după aplicare lasă un film rezidual 

uscat și lipicios, care are efect de uscare asupra pielii (folosite în sezoanele calde 

care favorizează perspirația); 

b. Creme de fond de ten – acționează ca baze de aderență pentru pulberile cosmetice; 

au acțiune emolientă și protectoare. 

 Creme demachiante (de curățare), lapte demachiant, loțiune demachiantă (emulsii 

de tip A/U). 

 Creme de iarnă (emulsie de tip A/U) – folosite pentru pielea crăpată și uscată: 

c. Creme reci sau creme hidratante – trebuie să aibă acțiune emolientă, să producă o 

senzație răcoroasă în timpul aplicării, iar filmul uleios care se formează pe piele ar 

trebui să fie non-ocluziv. 

 Creme universale și creme generale – uleioase, dar nu grase; se absorb imediat în piele; 

pot fi folosite pentru ameliorarea arsurilor solare sau pentru tratamentul ariilor cutanate 

înăsprite. 

 Creme de noapte (lăsate să acționeze pe timpul nopții) și creme pentru masaj (au 

acțiune emolientă asupra pielii, când se aplică pe aceasta prin masaj) – folosite în scop de 

hrănire a pielii sau ca tratament al pielii uscate. 

 Creme pentru protecție cutanată – au consistență grosieră, fiind formulate în scopul 

creării unei bariere protectoare, invizibile și uniforme pe piele; protejează pielea de 

contaminanți care o pot irita (dermatită de contact). 

 Creme pentru mâini și corp – folosite în scopul prevenției semnelor îmbătrânirii și 

a fisurării țesutului cutanat [4]. 

AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE CREMELOR  

Cremele prezintă o serie de avantaje, cum ar fi: ușurința transportului agentului terapeutic la 

țintă (mai ales pentru administrările rectale și vaginale), evitarea efectului de prim pasaj hepatic 

(PPH), faptul că sunt moduri de administrare non-invazive, complianța crescută, evitarea 

incompatibilității gastro-intestinale, siguranța și eficiența crescute întrucât dozele de principiu activ 

(API) sunt mai mici prin raportare la modurile de administrare convenționale. 

Dezavantajele pe care cremele le manifestă sunt: posibilitatea de a irita pielea sau de apariție 

a dermatitei (din cauza ingredientului activ transportat sau a excipienților alături de care acesta se 

formulează), faptul că multe medicamente au o masă moleculară mare și o lipofilicitate mică, fiind 

ca atare neabsorbabile prin piele sau mucoase, absorbția lentă care poate conduce la un efect  
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terapeutic întârziat, precum și faptul că aceste sisteme pot fi utilizate doar pentru acele medicamente 

care necesită concentrații plasmatice foarte mici pentru a acționa [5]. 

 

METODE DE PREPARARE A CREMELOR  

Componentele liposolubile și emulgatorul sunt adăugate într-un pahar Berzelius și topite pe 

baie de apă la temperatura de 75˚C. Într-un alt pahar Berzelius se adaugă apa și componentele 

hidrosolubile, care la rândul lor vor fi topite la 75˚C. La cremele de tip emulsie U/A după încălzire, 

faza uleioasă se transvazează într-un mojar prevăzut cu pistil și se adaugă treptat faza apoasă, în timp 

ce la cremele de tip emulsie A/U, faza apoasă se transvazează într-un mojar prevăzut cu pistil și peste 

aceasta se adaugă treptat faza uleioasă. În ambele cazuri amestecul se triturează până la auzul unui 

sunet de tip “clic”. Emulsia se lasă să se răcească și ulterior se pot adăuga agenți de parfumare și / 

sau conservanți. În acest proces preparator, conținutul apos trebuie să fie mai mare decât cel uleios în 

cazul cremelor de tip emulsie U/A în timp ce la cremele de tip emulsie A/U faza apoasă trebuie să se 

regăsească în cantitate mai mică prin raportare la cea uleioasă. 

 Materialele brute, care se utilizează în producerea cremelor, sunt: apa (solvent – mediu de 

dispersie sau fază dispersată); uleiurile, grăsimile și cerurile (ceridele – ceara de albine, cerezina, 

spermanțetul – acționează ca emulgatori și agenți de aderare, grăsimile ca agenți de îngroșare, 

uleiurile ca agenți de parfumare, conservanți etc.); uleiurile minerale (limpezi, inodore, rafinate; se 

folosesc pentru că arareori cauzează reacții alergice și nici nu blochează porii pielii, rămânând în stare 

lichidă; reduc pierderea apoasă și hidratează; uleiurile minerale preferate în cosmetică sunt parafina 

lichidă și uleiul de petrol); uleiurile vegetale (uleiul de migdale, de avocado, de floarea soarelui – 

formează o barieră pe suprafața pielii și încetinesc pierderea apoasă ajutând la menținerea robusteții 

pielii); lanolina (agent de lubrifiere); coloranții (turmericul, șofranul, indigoul sau coloranții 

sintetici); agenții de umectare (compuși organici higroscopici cu rol de hidratare, exfoliere, de tipul: 

glicerinei, hidroxietilureei, betainei); parfumurile (rol odorant și de mascare a mirosului altor 

ingrediente – lanolina); vitaminele (menținerea homeostaziei cutanate și prin absorbție, a celei 

corporale – se folosesc vitaminele A, B, C, E) și conservanții (previn alterarea microbiologică având 

un spectru larg de acțiune, previn oxidarea – antioxidanții) [4]. 

 Parametrii care se evaluează înainte de comercializarea unei creme sunt: pH – ul, aspectul, 

tartinabilitatea, valoarea saponificării, aciditatea, viscozitatea, omogenitatea, ușurința de înlăturare, 

testului colorantului, tipul filmului lăsat în urma aplicării, studiul iritabilității, studiul stabilității [6]. 
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CONCLUZII 

 În cadrul acestui material au fost prezentate succint originile produselor cosmetice, punând 

accent pe utilitatea și modul de preparare ale cremelor ca emulsii cu o compoziție variată. Panoplia 

valențelor terapeutice și nu numai terapeutice a acestor produse subliniază importanța lor, ușurința cu 

care pot fi administrate și beneficiile pe care le aduc. Cremele pot fi homeopate sau alopate, de zi sau 

de noapte, pentru față sau pentru mâini, pot conține sau nu un principiu activ menit să trateze o 

maladie, iar dacă îl conțin, atunci ele se înscriu cu ușurință în lista modurilor de administrare 

medicamentoasă, care facilitează medicația pacienților și accelerează procesele de vindecare. 
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CITATE CELEBRE 

 „Viața este chimie, acțiunile sunt reactivi chimici, problemele sunt experimente, deciziile 

sunt distrugeri sau inovații.” 

 

 [https://www.yourquote.in/subhalaxmi-das-h0dc/quotes/life-chemistry-actions-chemicals-problems-experiments-

cuwyb ] 
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SINTEZA ȘI ACTIVITATEA ANTIBACTERIANĂ A CONJUGAȚILOR 

LIPIDICI AI NEOMICINEI 

 

Creșterea alarmantă a bacteriilor multirezistente la medicamente (MDRB) a condus la apariția 

unei crize în care un număr din ce în ce mai mare de antibiotice își pierd utilitatea clinică. 

Antibioticele aminoglicozidice (AA) constituie o familie largă de medicamente importante în 

tratamentul infecțiilor bacteriene. 

Mecanismul de acțiune constă în capacitatea lor de a interfera cu funcția ribozomală (prin 

legarea la ARN–ul ribozomal), ceea ce conduce în cele din urmă la perturbarea biosintezei proteice. 

AA au un spectru larg de activitate, fiind eficiente împotriva majorității bacteriilor Gram-negative și 

a unora dintre bacteriile Gram-pozitive. Din categoria AA face parte și neomicina, alături de 

gentamicină și streptomicină. Neomicina a fost descoperită în 1949 de către microbiologul Selman 

Waksman și studentul său Hubert Lechevalier la Rutgers University. În mod natural, neomicina este 

produsă de bacteriile Streptomyces fradiae (Actinobacterii Gram-pozitive cunoscute pentru producția 

de aminoglicozide, antracicline, cloramfenicol, macrolide, etc.). Sinteza aminoglicozidelor de către 

S. fradiae necesită condiții specifice în termeni de nutrienți și condiții aerobe. Compusul de interes 

este mai apoi izolat și purificat. 

Deși, AA manifestă o activitate bactericidă potentă, folosirea lor la scară largă a fost 

compromisă de nefrotoxicitatea și ototoxicitatea pe care acești compuși le reflectă în funcție de doza 

sub care se administrează. Apariția liniilor celulare rezistente la AA a instigat cercetătorii să dezvolte 

noi tipuri de AA sau de analogi AA capabili să întârzie sau să evite rezistența dobândită a bacteriilor 

patogene. Cu toate acestea însă, progresul în sensul sintezei analogilor de acest tip s-a dovedit a fi 

unul lent din cauza faptului că sinteza și modificările structurale pe molecula AA cu abundență 

naturală necesită de obicei destul de multe etape care sunt de o complexitate ridicată. În plus, 

exceptând neomicina și kanamicina, majoritatea AA disponibile comercial constituie materii prime 

costisitoare, aspect ce limitează scalarea procesului sintetic. 

Pentru a-și putea manifesta activitatea antibacteriană, AA trebuie să se lege de receptorul 

ARN situat intracelular, ceea ce înseamnă că celula bacteriană ar trebui să aducă AA din mediul 

extracelular (plasma organismului gazdă) în citoplasmă. Însă, anumite linii celulare bacteriene au 

dobândit rezistență și ca atare au învățat să reducă aportul medicamentos prin activarea pompelor de 

eflux (de tipul proteinei multirezistenței la medicamente – MDRP), modificarea potențialului 

membranar, determinarea unor schimbări în compoziția membranară, etc.  
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Pentru a crește cantitatea de antibiotic menită să ajungă la nivel citoplasmatic, în ultimul timp 

a început să se acorde un interes din ce în ce mai mare în ceea ce privește sinteza conjugaților lipidici 

ai AA. Aceștia sunt lipide cationice care se compun dintr-o porțiune cu multiple sarcini pozitive 

(aminoglicozida), la care se leagă un lanț hidrofobic (lipida). De-a lungul timpului, lipidele cationice, 

mai ales cele formulate drept lipozomi cationici, au constituit vectori de transport și eliberare a 

medicamentelor în maladii care necesitau o terapie țintită sau în cazul transfecției genelor. În plus, 

lipidele cationice de tipul: dodinei, clorurilor de benzalconiu, sfingozinelor, clorhexidinei, polimerilor 

cationici și altori amfifili cationici, prezintă un spectru larg de activități antibacteriene (Figura 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Structura lipidelor cationice cu potență mare. Dodina, clorurile de benzalconiu, sfingozina 

și clorhexidina sunt comercializate deja pentru valențele lor antiseptice și dezinfectante. 
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Mai multe mecanisme au fost propuse pentru activitatea antibacteriană a acestor lipide 

cationice. Unele dintre ele includ ipoteza perturbării membranei bacteriene, perturbare indusă de 

substituția contraionilor divalenți încărcați pozitiv de către ionii de amoniu. 

Coadministrarea de AA cu agenți de permeabilizare de tip bistrat lipidic, incluzând lipidele 

ionice s-ar părea că ar induce efecte sinergetice care ar conduce eventual la o activitate antimicrobiană 

mult mai mare. Aceste aspecte coroborate conduc la concluzia că acești conjugați lipidici ai AA 

constituie agenți terapeutici eficienți în ideea dezvoltării unor noi antiseptice și în scopul prevenției 

aparițiilor biofilmelor.  

Vom considera, în cele ce urmează, sinteza unor conjugați lipidici ai neomicinei. Neomicina 

B a fost selectată grație disponibilității comerciale mari și a costului scăzut. Gruparea hidroximetil 

din poziția 5” a ribozei a fost aleasă drept punct de modificare structurală, datorită reactivității sale 

mari în timpul modificărilor chimice (Figura 2) [7]. De altfel, studii anterioare au demonstrat faptul 

că analogii C5” ai neomicinei își mențin afinitatea mare de legare la ARN [8] și activitatea 

antimicrobiană [9] [10].  

 

Figura 2. Strategia de sinteză a conjugaților lipidici ai neomicinei B – C(5ˮ) – modificate. 

  

 Neomicin – C(5”) – amina poate să deservească drept intermediar de condensare cu o gamă 

variată de acizi lipofilici activați. Schema de sinteză a conjugaților lipidici ai neomicinei B este după 

cum urmează (Figura 3): 
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Figura 3. Schema de sinteză a conjugaților lipidici ai neomicin – C(5ˮ) – aminei. 
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Sulfatul de neomicină a fost convertit în neomicină (1) prin schimb ionic. Funcțiunile aminice 

au fost protejate prin formarea de carbamați (2) prin tratare cu terț-butiloxicarbonil ((BOC)2O) în 

amestec de solvenți DMF-apă. Gruparea hidroxilică primară de la C5” de pe riboză a fost tosilată 

selectiv prin tratarea intermediarului de sinteză 2 cu clorură de p-toluensufonil (TsCl) în mediu de 

Piridină, ceea ce a condus la obținerea compusului monotosilat 3, cu un randament de 81%. 

Substituția nucleofilă a derivatului tosilat 3 utilizând azidă de sodiu în DMF, la 100˚C, a produs o 

azidă (4). Aceasta a fost supusă mai departe unei hidrogenări catalitice cu catalizator Pearlman 

(Pd(OH)2/H2/C) obținându-se analogul neomicin-5”-amină parțial potejat (5). Compusul a fost 

utilizat mai departe ca precursor pentru conjugarea cu acizi lipofilici. 

Acizii lipofilici (hexanoic, dodecanoic, palmitic, arahidic, linoleic, colic, piren-butiric) au fost 

cuplați cu neomicinamina (5) prin expunere la 2-(1H-benzotriazol-1-il)-1,1,3,3-tetra-metiluroniu 

tetrafluoroborat (TBTU) ca reactiv de cuplare și bază Hunigs (DIPEA, N,N-Diizopropiletilamină) în 

mediu de DMF pentru a obține conjugații lipidici 6 – 10. Expunerea conjugaților 6 – 10 la acid 

trifluoroacetic (TFA) a transformat derivații în săruri ale TFA și a deprotejat grupările amino (11 – 

15). 

Toți compușii sintetizați au fost testați împotriva mai multor microorganisme: S. aureus, 

MRSA, S. epidermidis, MRSE, Streptococcus pneumoniae (linii celulare Gram-pozitive), E. coli, 

GREC, Pseudomonas aeruginosa (linii celulare Gram-negative). Pentru conjugații lipidici ai 

neomicinei s-a constatat că au o potență antibacteriană mai mare asupra bacteriilor Gram-pozitive 

prin raportare la activitatea pe care o manifestă și asupra liniilor celulare Gram-negative. Se prea 

poate ca membrana externă a celor din urmă să constituie o barieră împotriva acestor lipide 

policationice, în timp ce peretele celular al bacteriilor Gram-pozitive absoarbe și transportă aceste 

lipide la membrana internă, de unde ajung mai departe în citosol. 

Activitatea antibacteriană a conjugaților lipidici ai neomicinei depinde de lungimea și natura 

lanțului hidrofobic. O activitate optimă Gram-pozitivă se obține la conjugarea neomicinaminei cu 

lipide saturate de tip C16 sau C20, compușii rezultați fiind activi în mod special împotriva MRSA și 

MRSE, și MRSA neomicin-rezistent. Această activitate elevată sugerează faptul că acești compuși 

au potențial spre a fi utilizați ca antiseptici și dezinfectanți antimicrobieni sau de ce nu, în infecțiile 

topice [7] (sub formă de creme, unguente, geluri). 

 

CONCLUZII 

 În cadrul acestui material a fost abordată o nouă sinteză de medicamente antibiotice. S-ar 

părea că odată cu umanitatea și microorganismele patogene evoluează și dobândesc capacitatea de a  
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rezista la majoritatea substanțelor chimioterapice pe care oamenii de știință le descoperă ori 

sintetizează. Conjugații neomicinei au dovedit în acest sens o activitate bună, aceasta din urmă putând 

fi corelată atât cu structura, cât și cu versatilitatea pe care o posedă din perspectiva mecanismului de 

acțiune. Ca atare, conjugații lipidici ai neomicinei pot constitui alternative eficace în eradicarea 

liniilor celulare rezistente și în restabilirea stării de sănătate a pacienților infectați. 
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GLUME  

 Chimiștii sunt fericiți în laborator pentru că acolo sunt în elementul lor. 

[https://parade.com/1043433/marynliles/chemistry-jokes/ ] 
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GRAFENUL - APLICAȚII TERAPEUTICE 

 

Alături de grafit, fulerenă și diamant, grafenul este un alotrop al carbonului.  

Grafenul, un material format dintr-o rețea de atomi de carbon așezați sub formă hexagonală 

în monostraturi bidimensionale (Figura 1) [1], prezintă o largă aplicabilitate în diferite domenii 

precum cel farmaceutic, medical, în bioinginerie și în sectoare industriale și tehnologice. Proprietățile 

care conferă grafenului această versatilitate sunt suprafața specifică mare (2360 m2/g), mobilitatea 

intrinsecă mare a sarcinilor, conductivitatea termică ridicată, transmitanță optică foarte bună (97,7%), 

biocompatibilitatea intrinsecă, funcționalizarea simplă și faptul că este cea mai pură formă de carbon 

[2]. 

 

Figura 1. Structura grafenului [1]. 

 

Grafenul se clasifică în funcție de numărul său de straturi (mono-strat, bi-stratificat, etc). 

Numărul de straturi poate influența proprietățile. Când nu este menționat numărul de straturi de 

grafen, se consideră că este monostrat [3].  

 

Obținerea grafenului 

Acest material se poate obține prin mai multe metode, dintre care menționăm metoda 

exfolierii (uscată sau în soluție) și metoda creșterii grafenului pe anumite suprafețe, care poate 

decurge în două moduri: având carbon deja existent pe substrat sau prin depunere chimică de vapori.  

În anul 2004, a fost efectuată pentru prima dată exfolierea mecanică a grafenului, de către 

Andre Geim și Konstantin Novoselov, pentru care cei doi cercetători de la Universitatea din 

Manchester au primit în 2010 Premiul Nobel pentru Fizică. Aceștia au folosit o bucată de bandă 

adezivă pentru a exfolia un strat bidimensional de pe o bucată de grafit, pentru ca mai apoi să îl 

transfere pe un substrat de polialchilsiloxan (Figura 2). Cu toate că această metodă este simplă și 

permite obținerea de grafen cu integritate structurală ridicată, nu este eficientă la nivel industrial și 
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nu este reproductibilă [4]. 

 

Figura 2. Metoda de obținere a grafenului prin exfoliere [4]. 

 

Metoda accesibilă și nu foarte costisitoare, care poate produce grafen mono- sau multistrat 

[4], este depunerea chimică de vapori - un proces foarte cunoscut – în care substratul (metal 

tranzițional, de ex. nichel, paladiu, ruteniu, iridiu sau cupru) este supus acțiunii unor compuși în stare 

gazoasă (hidrocarburi în stare gazoasă, de exemplu: metan și etenă) [5], care se descompun pe 

suprafață, conducând la un strat subțire de grafen. 

  

Funcționalizarea grafenului 

Deoarece grafenul este termolabil și insolubil în apă, acesta trebuie modificat chimic pentru a 

putea fi utilizat în diferite aplicații din domeniul medical. Această modificare poate consta în 

funcționalizarea grafenului, care presupune schimbarea structurii și implicit a proprietăților acestuia, 

astfel încât să poată interacționa cât mai bine cu alte molecule mici, iar performanța catalitică să poată 

fi îmbunătățită [6].  

Reacțiile la care poate participa grafenul – în majoritatea lor – pot avea loc la marginile 

stratului unic, sau la atomii de carbon care au fost modificați din interiorul structurii. Cu toate acestea, 

pentru ca reacțiile să fie inițiate în interiorul foii de grafen, compușii cu care se funcționalizează 

trebuie să fie foarte reactivi, deoarece există o barieră energetică mare. Grafenul pur, prin sistemul de 

electroni π delocalizați, poate forma produși de chemosorbție, ceea ce contribuie la utilizarea 

grafenului drept catalizator. Grafenul funcționalizat poate fi obținut prin mai multe procedee, precum: 

oxidarea, hidrogenarea, fluorinarea acestuia, funcționalizarea covalentă a planului bazal, adiția de  
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radicali liberi, etc. Cel mai important și utilizat compus obținut prin funcționalizare este oxidul de 

grafen [6].  

 

Bioactivitatea grafenului 

 Se cunoaște, din literatura de specialitate, faptul că grafenul prezintă activitate antimicrobiană 

și antibacteriană prin scăderea viabilității celulelor bacteriene. Fulgii de grafen, având margini 

ascuțite, deteriorează membrana acestor celule când se produce contactul direct. De asemenea, 

datorită stresului oxidativ, se induce un mecanism de inhibiție în creșterea bacteriană [7]. 

Proprietățile grafenului menționate anterior sunt factori esențiali în sistemul de eliberare 

controlată a medicamentelor. Forme funcționalizate ale grafenului pot fi combinate în continuare cu 

diferite substanțe cu rol chemoterapic, deoarece acesta poate avea rol de vector al antibioticului către 

ținta biologică [7]. Se cunoaște faptul că diferiți compuși organici de interes, care conțin în structura 

lor gruparea amino, pot fi utilizați în vederea funcționalizării în continuare a oxidului de grafenă 

(Figura 3) pentru scopuri terapeutice [8].  
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Figura 3. Schema funcționalizării oxidului de grafenă cu compuși organici [8]. 

 

 De asemenea, grafenul funcționalizat mai poate avea rol de sistem de livrare genică în 

domeniul oncologic, poate fi utilizat în medicina regenerativă, în diferențierea in vitro dintre celulele 

canceroase și cele sănătoase, în ingineria țesutului osos, cardiac și a celui neuronal [9].  
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 Un studiu recent, publicat în 14 octombrie 2021, a discutat acțiunea antivirală și mecanismul 

prin care oxidul de grafenă inactivează trei variante (Wuhan, U.K. și Braziliană) ale virusului de 

SARS-CoV-2 [10].  

 

CONCLUZII 

Grafenul și grafen-oxidul funcționalizat constituie un domeniu de mare interes pentru foarte 

mulți cercetători, grație proprietăților sale. Astfel, atât biocompatibilitatea cât și toxicitatea acestui 

material sunt în continuare studiate, avându-se în vedere factori precum dimensiunile moleculelor, 

dozele, timpul de reacție, dar și elemente biologice înconjurătoare [7].  
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FEROCENUL – MOLECULĂ MINUNE 

 

De la descoperirea sa în 1951, ferocenul a rămas o moleculă de interes continuu, datorită 

chimiei bogate a centrului Fe(II) și stabilității în medii apoase și aerobe, dar și a caracterului său 

aromatic. Accesul la o mare varietate de derivați, precum și capacitatea fierului de a se oxida ușor, îl 

fac o țintă fascinantă în mai multe domenii precum electrochimia, biochimia, mediatori în proiectarea 

medicamentelor în reacțiile redox ale proteinelor și sinteză organică [1-5]. 

Derivații ferocenului sunt asociați cu o gamă largă de activități biologice, dintre care putem 

să amintim: activitatea analgezică, activitatea antitumorală, activitatea antimalarică și activitatea 

antimicrobiană (Schema 1) [6]. 

 

 

Schema 1. Importanța biologică a derivaților de ferocen. 

 

Derivații ferocenului sunt ținte promițătoare, în special pentru bolile canceroase, iar aplicațiile 

lor biologice au fost examinate pe larg. Multe medicamente conțin fragmente de ferocen în structurile 

lor, cum ar fi ferocifenul și feroquina, care sunt agenți anticancerigeni și antimalarici excelenți 

(Schema 2) [7].  

Sinteza moleculelor pe bază de ferocen s-a realizat prin numeroase metode, dintre care, pentru 

exemplificare, vom detalia două metode care ne-au părut mai interesante: 

 reacția de cuplare încrucișată catalizată de metale 

 reacția de condensare-ciclizare [6] 
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Schema 2. Medicamente care conțin în structura lor schelet de ferocen [7]. 

 

 Reacția de cuplare încrucișată catalizată de metale 

Pentru sinteza unei varietăți de compuși ferocenici biologic activi N-substituiți (Schema 3) s-

a aplicat reacția de cuplare C-N de tip Ullmann a iodoferocenului cu amine heterociclice, prin 

utilizarea unui complex al cuprului stabil și bine definit, bis(2,2,6,6-tetrametil-3,5-

heptandionat)[Cu(TMHD)2] [8].  

Reacția decurge ușor cu toate aminele heterociclice, iar produșii doriți au fost obținuți cu 

randamente foarte bune (96%). În reacție s-a testat și utilizarea unor complecși de fier și nichel, dar 

rezultatele au arătat eficacitatea superioară a complexului cu cupru [6]. 

 

 

Schema 3. Sinteza ferocenilor N-substituiți [6]. 

 

 Reacția de condensare-ciclizare 

 Pentru obținerea ferocenil-1,3,4-tiadiazolului (TDZ), utilizat ca medicament antituberculos, 

s-a aplicat reacția de condensare-ciclizare între cantități echimolare de ferocenilcianură și o 

tiosemicarbazidă 4-substituită în acid trifluoroacetic (Schema 4) [9]. 
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Schema 4. Sinteza ferocenil-1,3,4-tiadiazolului [6]. 

 

 Derivații ferocenului prezintă o gamă largă de aplicații [6], cum ar fi: 

 aplicații în domeniul materialelor 

 aplicații catalitice 

 aplicații industriale 

 aplicații agricole 

 aplicații medicinale 

 aplicații în biologie  

 

Cele mai importante aplicații ale derivaților ferocenici sunt aplicațiile medicinale, pe care le 

vom exemplifica în cele ce urmează. 

 

 Derivați de ferocen cu activitate anticancerigenă 

Retinoizii, cum ar fi acizii cis- și trans-13-retinoici, sunt utilizați ca agenți chimioterapeutici, 

dar în doze mari manifestă toxicitate. Pentru a reduce toxicitatea acestora, a fost descrisă sinteza 

derivaților retinolului prin încorporarea ferocenului într-un schelet de retinoil [10].  

Rezultatele au arătat că acizii 13-trans-retinoici (compușii 1-6) au potențiale activități 

antitumorale și sunt mai puternici decât acidul 13-cis-retinoic (Figura 1). Activitățile antitumorale au 

scăzut odată cu creșterea lungimii lanțului de atomi de carbon (R) din ferocenilretinoat [6]. 

 

 

Figura 1. Ferocenilretinoați cu activitate anticancerigenă [6]. 
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 Derivați de ferocen utilizați ca agenți antimalarici 

 S-a dovedit că derivații de triazaciclononan (Figura 2) au proprietăți antimalarice. Aceștia au 

fost evaluați împotriva P. falciparum [11]. 

 

Figura 2. Derivați de triazaciclononan ca agenți antimalarici [6]. 

 

 Derivați de ferocen cu proprietăți antioxidante 

 S-a dovedit că anumiți derivați ai ferocenului prezintă proprietăți antioxidante. În acest sens, 

au fost sintetizați trei derivați diferiți ai ferocenului (Figura 3) care conțin grupări amină, amidă și 

hidrazină [12]. Compusul 2  din Figura 3 a prezentat cea mai bună activitate antioxidantă, datorită 

prezenței grupului hidrazină [6]. 

 

Figura 3. Derivați de ferocen ca agenți antioxidanți [6]. 

 

 Derivați de ferocen cu proprietăți antimicrobiene 

 Cercetările realizate până în prezent au arătat că derivații de ferocen manifestă o importantă 

activitate antibacteriană. 
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 Astfel, noi derivați de feroceniltiouree au fost prezentați drept agenți antimicrobieni (Figura 

4). Analiza in vitro a compușilor a fost efectuată împotriva bacteriilor Gram pozitive și Gram 

negative. Rezultatele experimentale au arătat că acești derivați pot fi agenți puternici antibacterieni și 

antifungici. Dintre compușii 1-5 din Figura 4, compusul 2 a prezentat cele mai mari activități 

antibacteriene, în raport cu medicamentul de referință, ciprofloxacina [13]. 

 

Figura 4. Derivați de feroceniltiouree ca agenți antimicrobieni [6]. 

 

 CONCLUZII 

Ferocenul și derivații acestuia prezintă aplicații într-o multitudine de domenii, cel mai 

important fiind domeniul medical, unde cercetările sunt într-o continuă evoluție. Putem, deci, să 

afirmăm că ferocenul este o „moleculă minune”, posibilitățile sale de utilizare fiind aproape 

nelimitate. 
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... există o substanță care face ca noi să percem gustul acru ca fiind dulce? 

Această substanță, numită MIRACULINĂ, este o glicoproteină 

(a) alcătuită din 191 resturi de aminoacizi. Ea se găsește în „fructul 

miraculos” (b) produs de arbustul Richadella dulcifica din Africa de Vest 

(Ghana, Congo). Miraculina nu are gust la pH neutru, iar la pH acid face 

ca receptorii de gust acru de pe limbă să sesizeze un gust dulce. Astfel, 

după ce oamenii mănâncă fructul miraculos, timp de 1-2 ore, ei percep un 

gust puternic dulce atunci când mănâncă ceva acru (de ex. suc de lămâie).  
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Probleme pentru începători 

 
CALCULE PE BAZA FORMULEI CHIMICE 

 

Problema 1.  

 Carbonatul de calciu şi sulfatul de calciu sunt douǎ sǎruri mult folosite în construcţii şi în 

medicinǎ. Într-un amestec de carbonat de calciu şi sulfat de calciu cu masa de 33,6 grame, cei doi 

compuşi ai calciului se gǎsesc în raport molar de 2 : 1. Sǎ se determine: 

a) cantitatea fiecǎrui component al amestecului, exprimatǎ în moli; 

b) raportul de masǎ Ca : C : S : O din amestec; 

c) compoziţia procentualǎ elementalǎ masicǎ a amestecului. 

 

Problema 2. 

Cristalohidratul MgSO4∙n H2O este cunoscut sub formǎ de sare amarǎ şi este utilizat în 

medicinǎ pentru buna funcţionare a sistemului nervos şi a muşchilor. Se foloseşte atât în stare 

cristalinǎ cât şi sub formǎ de soluţie.  

O masǎ de 1230 grame de cristalohidrat ce conţine 600 grame sare anhidrǎ se dizolvǎ în 770 

grame apǎ. Sǎ se determine: 

a) formula chimicǎ a cristalohidratului; 

b) concentraţia procentualǎ masicǎ a soluţiei preparate; 

c) procentul de oxigen din soluţie. 

 

Prof. Aurelia BURLAN 

Şcoala Gimnazialǎ „George Emil Palade”, Ploieşti 

 

GLUME de pandemie 

 

 Priviți partea plină a paharului: Bine că nu a venit un virus pentru care să fim 

obligați să stăm afară.... 

[https://ro.pinterest.com/gokifun/bancuri-haioase-si-amuzante/] 

CHIMIA în exerciții și probleme 
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GRAFICUL pH-pC PENTRU ACIZI MONOPROTICI
(Partea I)

Abstract

Graficele pH-pC sunt o ilustrare a tuturor ecuat,iilor de determinare a pH-ului. Folosind

aceste grafice, se pot identifica us, or cele mai bune aproximat,ii în funct,ie de concentrat,ia

substant,ei luate în lucru. Mai mult, se pot trage concluzii asupra comportamentului acido-bazic

al speciilor chimice.

1 Notat, ii s, i precizări

Pe parcursul acestui articol vom folosi următoarele notat,ii:

[X] − concentrat,ia molară la echilibru a speciei X

C − concentrat,ia analitică a substant,ei luate în lucru

Ka − constanta de aciditate

Kb − constanta de bazicitate

Kw − constanta de autoprotoliză a apei

pX = − lgX (valoarea în scară logaritmică a mărimii X)

Este important de remarcat semnul negativ impus de scara logaritmică, ce face ca o valoare

mare a lui pX să însemne o valoare mică a lui X s, i o valoare mică a lui pX să însemne o valoare

mare a lui X . Graficul pH-pC are ambele mărimi în scară logaritmică, astfel că, pe abscisă, la

stânga avem valori mari ale concentrat,iei, iar la dreapta valori mici.

Pentru grafice am adoptat următorul cod de culori:
ecuat,ia generală
aproximat,ii
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Pentru simplificarea figurilor, pe parcursul acestei lucrări am optat pentru omiterea gradat,iilor

de pe axe, cu except,ia graficelor din Figurile 1 s, i 8, unde acestea sunt necesare pentru orientare.

Obiectul central al discut,iei curente este reprezentat de acizii monoprotici. Lucrarea de fat,ă

are ca scop descrierea graficului pH-pC doar pentru această clasă de compus, i chimici. Grafice

asemănătoare se pot reprezenta pentru orice clasă de compus, i, abordarea fiind similară.

NOTĂ: nu se va lua în considerare devierea activităt,ii chimice de la valoarea concentrat,iei, care

induce modificări în pH-ul solut,iei [1], aceasta depăs, ind scopul acestui articol.

2 Introducere

Chimia echilibrelor acido-bazice este plină de formule mai simple sau mai complicate pentru

calcularea pH-ului [2]. Câteva astfel de ecuat,ii sunt prezentate mai jos, pentru solut,iile apoase de

acizi monoprotici.

[H3O+] =C (pentru acizi tari) (E.1)

[H3O+] =
√

C ·Ka (pentru acizi slabi) (E.2)

[H3O+] =
√

Kw (pentru acizi foarte diluat,i) (E.3)

[H3O+] =
−Ka +

√
K2

a +4 ·Ka ·C
2

(pentru acizi slabi la concentrat,ii mai mici) (E.4)

[H3O+] =
C+

√
C2 +4 ·Kw

2
(pentru acizi tari la concentrat,ii mai mici) (E.5)

După cum se poate observa, avem cinci ecuat,ii aproximative pe care le putem folosi. Desigur,

nu sunt toate valabile pentru orice valoare a concentrat,iei. Un exemplu clasic este cel al solut,iei

apoase de HCl de concentrat,ie 10−8 M. Dacă am folosi ecuat,ia E.1 am obt,ine că pH = 8,00,

rezultat evident eronat, deoarece corespunde unui mediu bazic. Astfel, se impune folosirea ecuat,iei

E.5, care ne returnează valoarea pH = 6,98.

Această problemă apare pentru toate tipurile de substant,e (acizi, baze, acizi diprotici, amfoteri

etc.). Oare există o metodă mai simplă de calculare a pH-ului? O posibilă solut,ie ar părea a fi

identificarea unei ecuat,ii generale. Formula (care urmează a fi demonstrată în sect,iunea 3) este
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dată mai jos.

[H3O+] =
Kw

[H3O+]
+

Ka

[H3O+]+Ka
·C (E.6)

Cu toate că această relat,ie este cea mai precisă s, i funct,ionează pe un interval foarte larg, nu este

deloc la îndemână să rezolvăm de fiecare dată o ecuat,ie de gradul 3, mai ales când vine vorba de

calcule orientative. În plus, cu cât cres, te numărul de protoni ionizabili ai unui acid, cu atât cres, te s, i

gradul ecuat,iei generale, deci s, i complexitatea (pentru acizii diprotici, gradul este 4 etc.).

Prin urmare, aproximat,iile sunt o necesitate, dar aceasta nu înseamnă că trebuie să ret,inem

pe de rost un tabel de criterii s, i formule. Metoda grafică pe care am dezvoltat-o (dar care a fost

analizată anterior [3, 4]) este mult mai eficientă pentru identificarea aproximat,iilor potrivite s, i

poate, în plus, să ne dea indicii despre comportamentul acido-bazic al diverselor substant,e. Am

ajuns să analizez această metodă în urma parcurgerii problemei preparatorii cu numărul 12 de

la Olimpiada Internat,ională de Chimie [5], unde era reprezentat inclusiv un grafic mai complex,

tridimensional, redând dependent,a pH-ului cu concentrat,iile a două specii în amestec.

Vom începe prin deducerea ecuat,iei generale (E.6) pentru acizii monoprotici în solut,ie apoasă,

ecuat,ie pe care am reprezentat-o grafic ca ecuat,ie implicită, apoi vom analiza diverse tipuri de

comportament (acid tare, acid slab, acid diluat), corespunzătoare aproximat,iilor bine-cunoscute

[6]. În final, vom trage concluzii asupra modului în care se comportă acizii monoprotici, obt,inând

o imagine de ansamblu care ne va ajuta să alegem aproximat,iile potrivite pentru orice situat,ie.

Analiza unor aproximat,ii mai precise va fi realizată în a doua parte a acestui articol.

3 Ecuat, ia generală pentru acizi monoprotici

Considerăm o formulă generală HA pentru acid. React,iile la echilibru ce au loc la introducerea

acestuia în apă sunt autoprotoliza apei (R.1) s, i disocierea acidului (R.2).

2 H2O H3O+ + HO− (R.1)

HA + H2O A− + H3O+ (R.2)

Fiind procese la echilibru, cele două react,ii sunt descrise de constantele de echilibru specifice.

Pentru react,ia de autoprotoliză a apei avem constanta de autoprotoliză, Kw, iar pentru disocierea

acidului avem constanta de aciditate, Ka [7].
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Kw = [H3O+] · [HO−] (E.7)

Ka =
[A−] · [H3O+]

[HA]
(E.8)

În continuare, considerăm bilant,ul pentru speciile ce cont,in gruparea A. Concentrat,ia analitică

C a acidului reprezintă suma concentrat,iilor tuturor formelor derivate din acesta.

C = [HA]+ [A−] (E.9)

Ultima condit,ie este bilant,ul sarcinilor. Solut,ia este neutră din punct de vedere electric, deci

numărul de sarcini pozitive trebuie să fie egal cu cel de sarcini negative.

[H3O+] = [HO−]+ [A−] (E.10)

Astfel, considerând sistemul cunoscut (ceea ce presupune valori s, tiute pentru C, Ka s, i Kw),

avem un sistem de 4 ecuat,ii (E.7, E.8, E.9, E.10) cu 4 necunoscute ([H3O+], [HO−], [HA] s, i [A−]),

ceea ce ne permite aflarea concentrat,iei ionilor hidroniu în funct,ie de concentratia analitică.

Pentru rezolvarea sistemului exprimăm celelalte necunoscute în funct,ie de [H3O+]. Astfel, din

ecuat,ia E.7 obt,inem:

[HO−] =
Kw

[H3O+]
(E.11)

Din ecuat,ia E.9 exprimăm [A−] în funct,ie de [HA], iar apoi înlocuim rezultatul în ecuat,ia E.8.

[A−] =C− [HA] (E.12)

Ka =
(C− [HA]) · [H3O+]

[HA]
(E.13)

Prelucrând, obt,inem:

[HA] =
[H3O+]

[H3O+]+Ka
·C (E.14)

[A−] =C− [HA] =
Ka

[H3O+]+Ka
·C (E.15)

Înlocuim în E.10 s, i obt,inem o ecuat,ie în care singura necunoscută este [H3O+].

[H3O+] =
Kw

[H3O+]
+

Ka

[H3O+]+Ka
·C (E.16)
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Aceasta este ecuat,ia generală. Dacă o prelucrăm pentru a evident,ia forma polinomială, obt,inem

o ecuat,ie de gradul 3:

[H3O+]3 +Ka · [H3O+]2− (Kw +Ka ·C) · [H3O+]−Ka ·Kw = 0 (E.17)

Reprezentarea grafică pentru o serie de acizi, cu diverse valori pKa [8], este prezentată în Figura

1.
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Figura 1. Graficul pH-pC pentru o serie de acizi

Studiind variat,ia formei graficului în funct,ie de valoarea constantei de aciditate, am observat

că acizii se pot împărt,i în două clase (denumirile claselor de acizi vor fi prezentate s, i explicate

în sect,iunea 4). Prima categorie are graficul format din 3 port,iuni cvasi-liniare, iar cea de a doua

prezintă numai 2 astfel de port,iuni (Tabelul 1).
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Acizi ionizabili total Acizi ionizabili part, ial

pC

pH

pKa pKw

2

pC

pH

pKb

3 regiuni cvasi-liniare 2 regiuni cvasi-liniare

pKa <
pKw

2
pKa >

pKw

2

Tabelul 1. Clasificarea acizilor

Vom eticheta cu litere mari (Figura 2) intervalele de cvasi-liniaritate din graficele de mai sus.

Inegalităt,ile corespunzătoare acestora, precum s, i comportamentul acido-bazic, vor fi date în Tabelul

4, în subsect,iunea 4.4.

pC

pH

A B C

a)

pKa pKw

2

pC

pH

D E

b)

pKb

Figura 2. Intervalele de cvasi-liniaritate ale graficului pH-pC pentru: a) acizi ionizabili total; b)
acizi ionizabili part,ial.

4 Aproximat, ii liniare

Acum vom studia semnificat,iile acestor intervale cvasi-liniare, optând însă, din motive practice,

pentru o abordare inversă: vom deduce trei ecuat,ii aproximative liniare pentru calculul pH-ului,
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pornind de la tipurile diferite de comportament al acidului, testând apoi pe ce port,iuni se suprapun

cu ecuat,ia generală.

4.1 Comportamentul de acid tare

Considerăm un acid tare, care, prin urmare, este ionizat total în solut,ie (C >> [HA]). Din E.12

obt,inem:

[A−] =C− [HA]≈C (E.18)

De asemenea, considerăm că acidul este destul de concentrat încât contribut,ia autoprotolizei

apei la pH să fie neglijabilă ([A−]>> [HO−]).

[H3O+] = [HO−]+ [A−]≈ [A−]≈C ⇒ [H3O+] =C (E.19)

Trecând în scară logaritmică, obt,inem o aproximat,ie liniară (ambele variabile au gradul 1):

pH = pC (E.20)

Reprezentând grafic această ecuat,ie peste graficul ecuat,iei generale (Figura 3) observăm că

aproximat,ia se potrives, te pe intervalul B al acizilor ionizabili total. Aproximat,ia nu este aplicabilă

acizilor ionizabili part,ial.

pC

pH

B
pKa

a)

pKw

2

pC

pH

pKb

b)

Figura 3. Reprezentarea grafică a aproximat,iei corespunzătoare comportamentului de acid tare
pentru: a) acizi ionizabili total; b) acizi ionizabili part,ial.
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Aceasta este principala diferent, ă între cele două clase de acizi s, i, implicit, criteriul de clasificare

folosit în Tabelul 1. Acizii ionizabili total au un domeniu al concentrat,iei în care sunt ionizat,i

complet de către apă (intervalul B). Acizii ionizabili part,ial nu pot fi niciodată ionizat,i total,

indiferent de valoarea concentrat,iei. Aces, tia pot fi ionizat,i doar part,ial, as, a cum vom considera în

subsect,iunea 4.2.

Un alt aspect important de observat este că, pe măsură ce valoarea pKa scade (Ka cres, te, deci

acidul devine mai tare), intervalul B devine mai larg (acest lucru se poate observa s, i în Figura 1).

Pe măsură ce pKa scade, însă, intervalul B se îngustează, dispărând când pKa atinge valoarea pKw/2.

Astfel, la acizii ionizabili part,ial, intervalul B nu mai apare (deoarece pKa a trecut de pKw/2), deci

nu prezintă caracter de acid tare indiferent de valoarea concentrat,iei.

4.2 Comportamentul de acid slab

Considerăm un acid slab, care este ionizat part,ial s, i a cărui concentrat,ie este suficient de mare

pentru a putea neglija autoprotoliza apei. Astfel, în bilant,ul sarcinilor rămân doar ionii A− s, i

H3O+, ale căror concentrat,ii devin egale.

[H3O+] = [HO−]+ [A−]≈ [A−] (E.21)

Înlocuind în formula constantei de aciditate obt,inem:

Ka =
[A−] · [H3O+]

[HA]
=

[H3O+]2

[HA]
(E.22)

De asemenea, considerăm că acidul disociază doar put,in, astfel încât se poate folosi următoarea

aproximat,ie:

[HA] =C− [A−]≈C (E.23)

Aplicând aproximat,ia E.23 în ecuat,ia E.22 obt,inem:

[H3O+] =
√

Ka ·C (E.24)

Iar trecând în scară logaritmică:

pH =
pC+pKw

2
(E.25)
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Această aproximat,ie se aplică în intervalele A, respectiv D (Figura 4), corespunzătoare valorilor

ridicate ale concentrat,iei. Astfel, indiferent de clasă, un acid va avea comportament de acid slab la

valori ridicate ale concentrat,iei.

pC

pH

A
pKa

a)

pKw

2

pC

pH

D

b)

pKb

Figura 4. Reprezentarea grafică a aproximat,iei corespunzătoare comportamentului de acid slab
pentru: a) acizi ionizabili total; b) acizi ionizabili part,ial.

În mod interesant, intervalul A se îngustează pe măsură ce pKa se îndepărtează de pKw/2, fie prin

valori mai mici, fie prin valori mai mari. Astfel, comportamentul de acid slab apare la concentrat,ii

mai mari, iar acizii tari s, i acizii foarte slabi au intervale mici în care acest comportament este

valabil.

4.3 Comportamentul de acid diluat

Acum considerăm o solut,ie în care acidul este prea diluat pentru a avea vreo contribut,ie la pH.

Astfel, speciile cont,inând gruparea A au concentrat,ie neglijabilă, deci în bilant,ul sarcinilor rămân

doar ionii HO− s, i H3O+, ale căror concentrat,ii devin egale.

[H3O+] = [HO−]+ [A−]≈ [HO−] (E.26)

Aplicând în definit,ia constantei Kw obt,inem:

Kw = [H3O+] · [HO−] = [H3O+]2 (E.27)

[H3O+] =
√

Kw (E.28)

pH =
pKw

2
(E.29)



CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.10/2021 - Edit,ie nouă 40

De vreme ce acidul nu mai are influent,ă asupra pH-ului, această valoare nu mai depinde de

concentrat,ie, ceea ce se traduce, în termeni grafici, printr-o linie orizontală (Figura 5).

pC

pH

C
pKa pKw

2

a)

pC

pH

E

b)

pKb

Figura 5. Reprezentarea grafică a aproximat,iei corespunzătoare comportamentului de acid diluat
pentru: a) acizi ionizabili total; b) acizi ionizabili part,ial.

Astfel, pentru orice acid, când concentrat,ia este destul de mică, pH-ul devine aproximativ 7

(pKw/2). În general, dacă concentrat,ia este mai mică de
√

Kw (echivalent cu pC > pKw/2), această

aproximat,ie se poate folosi cu încredere.

4.4 Privire de ansamblu

Vom suprapune acum toate aproximat,iile (Figura 6), pentru a observa cât de bine funct,ionează.

În cazul acizilor ionizabili part,ial am omis aproximat,ia comportamentului de acid tare, aceasta

nefiind relevantă.

pC

pHa)

pKa pKw

2

pC

pHb)

pKb

Figura 6. Reprezentarea grafică a aproximat,iilor liniare pentru: a) acizi ionizabili total; b) acizi
ionizabili part,ial.
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Se poate remarca suprapunerea foarte bună între aproximat,ii s, i ecuat,ia generală. Studiem acum

eficient,a acestora, analizând rezultatele calculelor de pH, centralizate în Tabelele 2 s, i 3.

Calcularea pH-ului
Concentrat, ia în scară logaritmică (pC)

0,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

Ecuat,ia generală 1,311 1,834 2,408 3,116 4,016 5,002 5,996 6,791 6,978 6,998

Aproximat,ii liniare 1,300 1,800 2,300 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 7,000 7,000

Comportament acid slab acid tare acid diluat

Tabelul 2. Valorile pH-ului pentru acidul fluoroacetic (pKa = 2,60) la diverse concentrat,ii obt,inute
din ecuat,ia generală s, i din aproximat,iile liniare

Calcularea pH-ului
Concentrat, ia în scară logaritmică (pC)

0,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

Ecuat,ia generală 5,300 5,799 6,292 6,727 6,951 6,995 6,999 7,000 7,000 7,000

Aproximat,ii liniare 5,300 5,800 6,300 6,800 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

Comportament acid slab acid diluat

Tabelul 3. Valorile pH-ului pentru clorura de metilamoniu (pKa = 10,60, deci pKb = 3,40) la
diverse concentrat,ii obt,inute din ecuat,ia generală s, i din aproximat,iile liniare

Cu ros, u sunt evident,iate situat,iile în care eroarea relativă depăs, es, te 1% (astfel că diferent,a

dintre valoarea exactă s, i cea aproximativă apare de la prima zecimală), iar cu verde restul cazurilor,

în care aproximat,iile se pot aplica cu precizie mai mare, eroarea relativă fiind de ordinul 10−3

(0,1%). Observăm că, pentru o singură cifră semnificativă, aproximat,iile funct,ionează foarte bine.

Chiar s, i pentru două cifre semnificative, acestea funct,ionează în majoritatea cazurilor. Singurele

port,iuni în care ecuat,ia generală se abate considerabil de la liniaritate (vezi Figura 7) sunt cele în

care pC se apropie de una din valorile pKa s, i pKw/2 la acizii ionizabili total (2,60 s, i 7,000 pentru

Tabelul 2), respectiv de pKb la acizii ionizabili part,ial (3,40 pentru Tabelul 3). Acestea reprezintă

zonele de tranzit,ie între aproximat,ii diferite.

pC

pH

pKa

pC

pH

pKw

2

pC

pH

pKb

Figura 7. Abaterile ecuat,iei generale de la liniaritate
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Concluzia este că putem folosi cu încredere aproximat,iile liniare în majoritatea cazurilor,

dacă nu ne interesează o precizie mai mare de 0,1 unităt,i. Pentru datele din Tabelele 2 s, i 3,

eroarea relativă nu depăs, es, te valoarea de 5%, inclusiv în cazul câmpurilor evident,iate cu ros, u.

Astfel, aproximat,iile liniare, des, i foarte simple s, i practice de folosit, sunt surprinzător de precise.

Informat,iile aflate despre cele 3 aproximat,ii prezentate la vom aranja acum sub forma Tabelului 4.

Clasa acidului Interval Aproximat, ie Comportament

pC < pKa pH =
pKa +pC

2
acid slab

Acizi ionizabili total pKa < pC <
pKw

2
pH = pC acid tare

pC >
pKw

2
pH =

pKw

2
acid diluat

Acizi ionizabili part,ial
pC < pKb pH =

pKa +pC
2

acid slab

pC > pKb pH =
pKw

2
acid diluat

Tabelul 4. Aproximat,iile liniare s, i intervalele lor de aplicabilitate

5 Concluzii s, i perspective

Acest articol evident,iază o metodă grafică de a identifica aproximat,iile necesare pentru calculul

pH-ului solut,iilor de acizi monoprotici. Avantajul este că dispare confuzia generată de o listă de

formule abstracte, fiind mult mai clar ce formule putem aplica s, i cu ce precizie obt,inem rezultatul.

Mai mult, acest articol interpretează semnificat,ia chimică a fiecărei aproximat,ii (corelează ecuat,iile

cu un comportament acido-bazic), lucru ce contribuie la înt,elegerea mai largă a react,iilor la

echilibru implicate. Un exemplu îl reprezintă clasificarea acizilor în acizi ionizabili total s, i acizi

ionizabili part,ial. Nu numai acizii tari pot ioniza total. Chiar s, i un acid slab poate, cât timp are

pKa < pKw/2. Având în minte graficul, putem recunoas, te imediat ce tip de comportament va

prezenta un acid, în funct,ie de constanta lui de aciditate s, i de concentrat,ia în care este prezent în

solut,ie, s, i, implicit, putem identifica aproximat,ia potrivită pentru a calcula pH-ul.

Concret, am arătat că există trei comportamente diferite pe care le poate adopta un acid: slab,

tare s, i diluat. Fiecare corespunde unei aproximat,ii liniare care este destul de precisă pentru a
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aprecia pH-ul când nu este necesar un rezultat riguros. Totus, i, pentru a cres, te precizia, se poate

recurge la aproximat,ii neliniare, care urmează să fie evaluate în partea a doua a acestui articol.

Este important de remarcat că astfel de grafice se pot construi s, i interpreta pentru orice tip

de specie acido-bazică (bază monoprotică, amfoteri, acizi diprotici etc.) s, i pot fi un temei pentru

testarea diverselor ecuat,ii de aproximare s, i pentru evident,ierea comportamentului chimic. Două

astfel de grafice sunt reprezentate în Figura 8.
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Figura 8. Graficul pH-pC pentru: a) baze monoprotice; b) amfoteri.

6 Exercit, ii

Pentru a evident,ia aplicabilitatea metodei prezentate anterior, am inclus o sect,iune de exercit,ii.

În cadrul acesora, se vor considera doar solut,ii apoase, pentru care pKw = 14,00.

1. Se consideră o solut,ie de acid acetic (pKa = 4,75) de concentrat,ie 10−6 M. Calculat,i pH-ul

acesteia folosind, pe rând, cele 3 aproximat,ii liniare. S, tiind că pH-ul calculat din ecuat,ia generală

are valoarea 6,02, precizat,i ce fel de comportament prezintă acidul în condit,iile date.

2. Care dintre următoarele substant,e se comportă ca acizi slabi la o concentrat,ie de 10−3 M (în

formule am folosit o serie de abrevieri [9])?

a) MeSO3H (pKa =−2,60)

b) PhSO2H (pKa = 2,10)

c) HSCN (pKa = 4,00)

d) PhOH (pKa = 10,00)

e) MeOH (pKa = 15,50)
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3. Clasificat,i acizii următori în ionizabili total s, i ionizabili part,ial:

a) MeOH+
2 (pKa =−2,20)

b) HNO2 (pKa = 3,30)

c) EtCO2H (pKa = 4,90)

d) NH+
4 (pKa = 9,20)

e) t-BuOH (pKa = 17,00)

4. Se ia în lucru o solut,ie de acid cianhidric (pKa = 9,40) 10−2 M. Estimat,i pH-ul solut,iei, alegând

aproximat,ia liniară cea mai potrivită.

Notă: Rezolvarea o vet,i găsi în Nr. 11 al CHIMIA-Revistă pentru elevi.
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SAL MIRABILIS 

 

Pionierii stoichiometriei, Lavoisier și Lomonosov, au avut 

înaintași demni de menționat în cărțile de chimie. Ei știau deja, la 

1780, cum se pot obține acizii clorhidric, sulfuric, azotic. 

Alchimiștii le-au lăsat o moștenire importantă. Un alchimist era un 

inginer chimist un pic prea visător. Sau ... mai mult? 

Printre cei cărora chimia le-a dat un rost și faimă, se 

numără bavarezul Johann Rudolf Glauber (1604 – 1670), născut în 

numeroasa familie a unui bărbier [1]. Pe lângă talent de frizer, un 

bărbier, conform vremurilor, trebuia să fie dentist, chirurg, să 

efectueze lăsări de sânge și spălături interne, să îngrijească plăgile, 

să utilizeze lipitorile și alte tehnici care ne pot părea barbare. 

Vremurile erau grele – războiul de treizeci de ani în care era prinsă 

Europa a pus la colțul ignoranței literatura, artele, știința. Glauber a recunoscut că nu deținea nicio 

diplomă eliberată de vreo universitate pentru că, simplu și încăpățânat, nu a urmat și nici nu a dorit 

să urmeze cursurile vreuneia [2]. Sub influența lui Paracelsus, Glauber și-a extras cunoașterea din 

„cartea Naturii, cea scrisă cu degetul lui Dumnezeu”. știința devenindu-i religie. Alți semeni de-ai 

săi, cu aceleași preocupări, obișnuiau să-și caute protectori printre bogații zilei, dar Glauber a 

considerat că-i sunt suficiente mâinile și inteligența pentru a-și câștiga hrana și veșmintele. 

Într-una dintre peregrinările prin Europa - Salzburg, Viena, Köln, Basel, Frankfurt, sănătatea 

celor douăzeci și unu de ani ai săi era atât de șubrezită încât a acceptat sfatul prietenilor de a trece pe 

la fântâna de lângă o anumită podgorie și să bea apă de-acolo. Suspicios, Glauber a luat cu sine o 

bucată de pâine pe care și-a propus s-o înmoaie în lichidul de la care nu prea aștepta minuni, tifosul 

de care suferea suprimându-i orice poftă de mâncare. Din coaja pâinii și-a croit o cană și a băut din 

apa care-i ușura suferința, ajungând  să îngurgiteze și cana improvizată. S-ar putea ca acesta să fi fost 

momentul astral al vieții lui Glauber! Întrebând ce conține totuși acea apă, locuitorii au pomenit de 

salpetru (KNO3 – azotat de potasiu), ceea ce i-a incitat curiozitatea, dar și dorința de a-și confirma 

spusele oamenilor. Perioada care a urmat a dedicat-o studierii acelor ape minerale. În urma acestor 

studii a ajuns la concluzia că nu era vorba de salpetru, ci de altă sare pe care a numit-o „sal mirabilis”, 

sarea miraculoasă. Nu-i venea să creadă că el, un tânăr în vâltoarea vremurilor, a descoperit leacul 

universal, căutat de toți alchimiștii lumii! 
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Tenace, a demonstrat că sarea sa e utilă în medicină, în artă, în alchimie. Sulfatul de sodiu 

cristalizat cu 10 molecule de apă, Na2SO4∙10H2O, este cunoscut azi sub numele de sarea lui Glauber 

[3]. 

Se crede că până prin 1640 Glauber a studiat, a experimentat, a adunat informații și date care 

vor apărea în viitoarele sale scrieri. Prima dintre acestea, „Furni Novi Philosophi”, „Noi cuptoare 

filozofice”, a văzut lumina tiparului în Amsterdam, în 1648, când s-a terminat războiul de treizeci de 

ani. Apărută în cinci volume, de-a lungul a doi ani, opera sa abundă în ilustrații ale cuptoarelor și 

aparatelor pe care le-a creat și utilizat în activitatea sa experimentală. A depus o muncă uriașă, cu 

beneficii prea mici în comparație cu efortul depus și s-ar fi întors bucuros la chirurgie dacă n-ar fi 

observat în unele creuzete sparte, granule de aur și argint. Istoricii științei consideră „Furni Novi 

Philosophi” una dintre cărțile remarcabile ale secolului al XVII-lea, prin descrierea aparaturii folosite, 

a tehnicii abordate și a produselor de uz chimic sau medical obținute. Totodată, Glauber a realizat 

importanța utilizării focului, a căldurii, fără de care multe din secretele vieții ar fi rămas ascunse. Ce 

știa să obțină? 

În 1658, a obținut spiritus salis, acidul clorhidric (HCl), prin stingerea cărbunelui de lemn 

încins, în soluție salină, apoi fierberea soluției și condensarea fumului rezultat; sau amestecând sare 

de bucătărie (NaCl – clorură de sodiu) cu vitriol verde (FeSO4 – sulfat feros) și cu alaun 

(K2SO4·Al2(SO4)3·12H2O – sulfat dublu de potasiu și aluminiu cristalizat cu 12 molecule de apă) într-

un mojar, încălzind amestecul în focul unui cuptor, colectând vaporii rezultați, apoi condensându-i; 

tot acid clorhidric a obținut prin distilarea unei soluții supersaturate de NaCl amestecate cu lut; la 

distilarea unui amestec de sare de bucătărie și ulei de vitriol (H2SO4 – acid sulfuric) a obținut tot acid 

clorhidric. Glauber a fost perfect conștient că fiecare metodă îl conduce la aceeași substanță capabilă 

să dizolve metalele și mineralele (mai puțin argintul) și aproape toate pietrele, transformându-le în 

„medicamente” utile. Pentru a condensa vaporii de acid, Glauber a utilizat recipiente de plumb, cu 

pereți dubli, umpluți cu apă rece. Unul dintre produsele rezultate în procesele sale era chiar „sal 

mirabilis”. 

Din salpetru de India (KNO3), vitriol verde și puțină apă a reușit să obțină, prin mai multe 

metode, aqua fortis, apa tare, adică acidul azotic, HNO3. Distilând apă tare amestecată cu sare de 

bucătărie a obținut aqua regia, apa regală (amestec de acid azotic și acid clorhidric în raport 

volumetric 1:3), în care se dizolvă aurul și alte metale, mult mai ușor decât în apă tare sau în salmiac 

(NH4Cl – clorură de amoniu). 

 

 

Personalități      Interviuri 



 CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.10/2021 - Ediție nouă  47 
 

 

Pornind de la sulfat feros sau sulf (S), Glauber a dezvoltat metode de obținere a acidului 

sulfuric, despre care știa că dizolvă fierul (Fe) sau cuprul (Cu) numai dacă se adaugă puțină apă. 

Desigur că ideile filozofice ale lui Glauber urmau tiparul alchimiștilor, dar și-a propus să nu 

ofere „dumicături gata mestecate” sau să repete ce au spus predecesorii săi, ci și-a îndemnat cititorii 

„să caute și să muncească necontenit”. Și tot atât de adevărat este faptul că a avut momente „de 

rătăcire” când a visat să transforme metale obișnuite în aur sau când a căutat elixirul vieții! O dată 

aprinsă torța investigării experimentale, aceasta va lumina calea cercetării științifice moderne. 

Din obiectivitatea descrierii portretului unui adevărat alchimist, ne putem da seama de 

cerințele pe care trebuie să le îndeplinească cercetătorul din zilele noastre. „Trebuie să fie un om liber, 

nelegat de nici o altă îndeletnicire omenească, să citească autori de valoare, iar când munca o cere, să 

nu piardă timpul dormind. Un astfel de om trebuie să fie virtuos și liberal, dispus să ajute pe cei în 

nevoie, să nu fie tiran, nici dispus spre lăcomie. Să nu aibă o minte schimbătoare, ci, cu răbdare să 

aștepte rezultatul și dacă lucrurile nu ies cum ar fi dorit, să nu se înfurie. Să nu-și propună să ajungă 

la mari onoruri, la putere sau autoritate. Să aibă la dispoziție toate materialele de care are nevoie, să 

nu fie constrâns să renunțe la munca sa. Trebuie să-și conducă astfel viața încât să apară în fața lumii 

și a lui Dumnezeu, fără pată. Asemenea oameni sunt minunat de rari!” – spune Glauber. A prezis că 

alții îi vor continua munca începută de el, fiind mai „ușor să construiești pe ceva ce există deja, decât 

să găsești lucruri necunoscute”. 

Ca orice om important, a avut dușmani, dar și admiratori. Primii i-au reproșat că ține prelegeri 

moralizatoare, că face bani din vânzarea produselor sale, că operele sale sunt haotice din punctul de 

vedere al teoriei. Admiratorii au remarcat personalitatea sa blândă, experiența sa practică, superioară 

contemporanilor, au admis necesitatea îngrijirii unei familii cu opt copii. Nu a dorit să publice toate 

detaliile muncii sale ca să nu se repete povestea cu unul dintre colaboratorii săi, un anume Christopher 

Farner, care a vândut unele dintre „secretele” lui Glauber, ca fiind ale sale [4]. A dorit o viață fără 

dispute, departe de calomnii, vanitate, nedreptate. Pe lângă deziluzia trădării, a ajuns la amara 

concluzie că pentru a-ți merge bine afacerea, trebuie să fii și șef, și subaltern. 

În altă scriere importantă, „Dess Teutschlands Wohlfahrt”, „Prosperitatea Germaniei”, din 

1660, Glauber transmite un mesaj conaționalilor săi de a utiliza resursele Germaniei, ca aceasta să 

devină independentă din punct de vedere economic față de alte țări europene. A descris metode prin 

care se pot conserva vin, lemn, porumb, legume, obținute în ani rodnici, și folosi în perioadele de 

recesiune. A arătat cum pot fi redate agriculturii terenurile aride, cum pot fi extrase unele minereuri, 

cum se pot prelucra, extrăgând metale din acestea. A subliniat importanța meseriilor și a uceniciei, a 

activităților economice sustenabile, a păcii. 

Personalități      Interviuri 



 CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.10/2021 - Ediție nouă  48 
 

 

Ideile despre economia politică și ingineria chimică relevate de scrierile sale (peste douăzeci)  

i-au determinat pe contemporani să-l privească drept un șarlatan și un vizionar. Glauber a fost 

conștient că „lucrurile rare și noi nu sunt întotdeauna acceptate”. A sperat la aprobarea generațiilor 

viitoare, cu încă un îndemn: Ora et labora! [1] 
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 Noutăți 

 

Cercetătorii japonezi Maciej Krzeszewski, Hideto Ito, and Kenichiro Itami de la Nagoya 

University au sintetizat recent o hidrocarbură aromatică polinucleară alcătuită din 12 nuclee 

aromatice condensate  a cărei conformație este de infinit sau de cifra 8, depinde de cum este privită. 

Prof. Shinji Toyota de la Tokyo Institute of Technology spunea că „această moleculă arată 

posibilitățile infinite de design molecular date de chimia hidrocarburilor”.   

 

 

 

[https://cen.acs.org/synthesis/Carbon-nanostructure-takes-infinite-shape/99/i39; 

https://chemrxiv.org/engage/api-

gateway/chemrxiv/assets/orp/resource/item/6165026b35b4062ec310d759/original/infinitene-a-

helically-twisted-figure-eight-12-circulene-topoisomer.pdf ] 
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EXPERIMENTEAZĂ 

 

Cred că majoritatea oamenilor iubesc argintul și mai ales bijuteriile din argint. Ne supărăm 

adesea când vedem că frumosul obiectul din argint și-a pierdut luciul fiind acoperit cu pete maroniu-

negre și ne gândim cum am putea să îî redăm strălucirea. Totul este chimie: și formarea acelor pete 

inestetice și îndepărtarea lor.   

În aceasta ediție a secțiunii Experimentează vă propun un experiment pe care îl puteți realiza 

în bucătărie și l-am numit „CHIMIA DINTRE OU ȘI ARGINT” 

 

Materiale necesare: un ou, suport pentru ou, 

linguriță sau alt obiect din argint curat (lucios, fără pete), 

folie de aluminiu de uz alimentar, un vas adânc în care să 

încapă lingurița/obiectul din argint, un vas în care să 

fierbem oul, sare de bucătărie, apă, bec de gaz/aragaz sau 

fierbător. 

Cum procedăm?  

Oul cu coajă se fierbe timp de 10 minute pentru a fi siguri că acesta va 

fi fiert tare. 

 Atenție când umblați cu focul!!!!   

 

Apoi oul se decojește un pic în partea superioară și 

se înfige în el lingurița de argint. 

Între timp se pregătește „dispozitivul” pentru 

curățare, vasul adânc se tapetează cu folie de alumniu de uz 

alimentar și se umple cu apă fierbinte (se poate folosi apa în 

care s-a fiert oul). În funcție de mărimea vasului, în apă se adaugă câteva linguri de sare de bucătărie.  

După 10-15 minute se scoate 

lingurița de argint din ou. Pe 

suprafața de argint care fusese în ou 

se observă pete de culoare negru- 

 

CHIMIE experimentală 
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maroniu. Obiectul de argint oxidat („coclit”) se introduce în vasul pregătit anterior pentru curățare, 

unde se ține 10-15 minute, până când suprafața de argint își recapătă aspectul inițial. 

 

Ce observăm? 

 

Cum explicăm?  

Curățarea argintului oxidat („coclit”) se bazează pe o reacție redox.  

La fierberea oului, o parte din atomii de sulf din ovoalbumină (proteină din ou ce conține 

grupări cu sulf) reacționează cu atomi de hidrogen și se formează hidrogen sulfurat, care, se spune 

că, miroase a ouă stricate. În ouăle vechi se acumulează mai mult din acest gaz, ceea ce duce la 

mirosul lor caracteristic. 

Argintul reacționează cu hidrogenul sulfurat și se formează sulfura de argint [1].  

H2S + 2Ag +1/2 O2 → Ag2S + H2O 

Pentru a reda argintului luciul, stratul de sulfură de argint trebuie transformat din nou în argint. 

Pentru aceasta se apelează la reacția redox dintre argint și aluminiu. Apa fierbinte și sarea accelerează 

acest proces de transfer de electroni. Prin complexare, ionii clorură din sarea de bucătărie (NaCl) pot 

dizolva unele părți ale stratului protector de oxid de aluminiu astfel că ionii de argint pot „ataca” mai 

ușor. 

Al2O3(s) + 2Cl-
(aq) + 3H2O → 2[Al(OH)2Cl](aq) + 2OH-

(aq) 

 

CHIMIE experimentală 
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Apoi, reacția are loc în două etape: 

(i) În prezența argintului, aluminiul este oxidat de către apă. Se formează hidroxid de aluminiu 

și hidrogen.  

2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2 

(ii) În etapa următoare, hidrogenul este oxidat de ionii de argint (din sulfura de argint formată pe 

suprafața obiectului de argint, care urmează să fie curățat). Se formează argint elemental și 

hidrogen sulfurat. 

3Ag2S + 3H2 → 6Ag + 3H2S 

Reacția totală:  

3Ag2S + 2Al + 6H2O → 6Ag + 2Al(OH)3 + 3H2S 

Din reacție dintre sulfura de argint și aluminiu rezultă argint, hidroxid de aluminiu și hidrogen 

sulfurat, care este recunoscut prin mirosul său tipic, de ouă stricate [2-4]. 

 

Nu este magie, este CHIMIE! Distracție plăcută! 
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Conf. Dr. Iulia Gabriela DAVID 

Universitatea din București, Facultatea de Chimie 

 

CUGETĂRI 

 

 „Viața este chimie: diluați-vă durerea, evaporați-vă grijile, filtrați-vă greșelile, 

fierbeți-vă egoul și veți obține cristalul fericirii” 

[https://www.quotemaster.org/learning+chemistry] 
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CE VREM SĂ ÎNVEȚE ELEVII LA CHIMIE? 

 

Este o întrebare la care ar trebui să se gândească fiecare profesor de chimie având în vedere 

că se apropie finalul primului semestru, după o perioadă în care elevii au învățat în majoritatea 

timpului în online. Nu au făcut experimente în mod direct. Poate doar în unele cazuri experimente 

online, virtuale, fie vizionând filmulețe fie pe programe de simulare a unor experimente. Dar,  în final, 

ce ne dorim să știe elevii de gimnaziu la finele anului școlar la disciplina chimie? 

 

În programa școlară, se precizează 4 competențe generale: 

1. Explorarea unor fenomene și proprietăți ale substanțelor întâlnite în activitatea cotidiană 

2. Interpretarea unor date și informații obținute în cadrul unui demers investigativ 

3. Rezolvarea de probleme în situații concrete, utilizând algoritmi și instrumente specifice chimiei 

4. Evaluarea consecințelor proceselor și acțiunii substanțelor chimice asupra propriei persoane și 

asupra mediului înconjurător 

 

Dacă mă uit la aceste competențe toate se leagă de impactul disciplinei în viața de zi cu zi a 

elevului. Nu trebuie să știe toate amănuntele unui proces sau fenomen, ci trebuie să rețină acele 

aspecte care influențează viața de zi cu zi. De aceea, dorința mea de a arăta elevilor chimia prin 

experimente este confirmată de aceste 4 competențe ale programei de gimnaziu, atunci când elevul 

ia contact cu această disciplină. Manualul este doar un ghid de aplicare a programei. Până la urmă 

noi, profesorii de chimie, trebuie să prezentăm elevilor noțiunile astfel încât ei să înțeleagă cât mai 

bine fenomenele și proprietățile substanțelor întâlnite în activitatea cotidiană, cum cere prima 

competență.  Prin probleme de calcul și prelucrare de date elevii trebuie să știe să investigheze lumea 

din jurul lor, astfel încât să găsească rezolvări ale unor situații problemă, să evalueze consecințele 

acelor situații.  

 

Tot pentru că se apropie sfârșitul semestrului I al acestui an școlar, pentru portofoliul 

disciplinei se pot face diferite teme de cercetare care să le stârnească interesul elevilor, teme pe care 

să le poată face după un model și care să le fixeze câteva noțiuni importante din materia studiată. 

Pentru realizarea unui referat la final de semestru le recomand elevilor modelul unei lucrări de 

diplomă/de atestat dar cu un număr de maxim 7-8 pagini, inclusiv fotografii, tabele sau grafice. În 

acest fel încerc să îi pregătesc pentru lucrarea de atestat pe care o au de realizat la finalul liceului. Eu  

ȘTIINȚA/
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lucrez la un liceu tehnologic și elevii susțin examen de competențe profesionale la care trebuie să 

elaboreze o astfel de lucrare. Bineînțeles că nu toți se conformează cerințelor, dar este încercarea mea 

de a le arăta, încă de la începutul studiului chimiei, cum se face o lucrare de cercetare, așa cum se pot 

prezenta la sesiunile de referate științifice, la care am mai participat cu unii elevi de-a lungul anilor 

de activitate. Din anii anteriori păstrez, de obicei, lucrările cele mai bune pentru a le exemplifica 

elevilor cum se poate face un referat, o lucrare de cercetare. 

 

Una dintre competențele care se prefigurează a fi necesare în viața lor este gândirea critică, 

înțelegerea noțiunilor și nu memorarea unor conținuturi. Informația este ușor accesibilă, și 

accesând-o în diferite situații elevul o va reține. Mă preocupă aspectul realizării experimentelor cu 

materiale uzuale, experimente ce pot fi făcute acasă de elevi, mai ales că multe şcoli nu au laboratoare 

de chimie. Așa cum elevii caută în mediul online orice informaţie, aşa şi eu am găsit următoarele – 

referitor la câteva aspecte legate de cum să se lucreze cu elevul la orele de ştiinţe, respectiv chimie: 

1. Elevul nu cunoaște noțiunile științifice! Nu are importanță dacă elevii nu cunosc perfect 

partea de știință din cadrul experimentului, că nu știu să explice experimentul. Dacă îl pot realiza și 

povesti, vor înțelege și noțiunile științifice, dacă nu… vor avea o amintire plăcută, vor povesti 

prietenilor. 

2. Pune întrebările potrivite. Pune întrebări deschise despre ce se observă. Nu este indicat a 

pune întrebări de tipul: „Observi culoarea…?”, ci întrebările să fie „Ce observi? Ce s-a schimbat? 

Ce crezi că s-a întâmplat?” Întrebările deschise conduc la un proces de cercetare, la gândire creativă, 

la căutarea de răspunsuri ca urmare a ceea ce se observă. Elevii trebuie încurajați să gândească 

științific. 

3. Tratează experimentul ca pe o activitate distractivă. Nu-ți fie teamă că nu a reușit 

experimentul, poate nu a reacționat, poate nu s-a decolorat, NU este nicio problemă!... Poți relua 

preparând din nou soluțiile sau încercând o altă variantă, sau realizând experimentul cu mai multă 

atenție. În acest caz se pun aceleași întrebări deschise: „De ce crezi că nu s-a întâmplat așa cum scrie 

în …”, „Ce am putea să schimbăm ca să reușească experimentul?” 

4. Acceptă schimbarea modului de lucru. Realizează experimentul conform indicațiilor, dar 

nu este greșit dacă vrei sau elevul dorește să modifice ceva în  modul de lucru. Dacă profesorul 

consideră că nu este periculos, este bine să fie lăsat. Aceasta înseamnă cercetare, experimente prin 

diferite metode și în diferite moduri. 
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5. Reia experimentul cu orice ocazie. Dacă la o altă lecție se poate realiza un experiment pe 

care l-ați făcut anterior, este bine a se relua. Nu doar menționat că “l-am făcut acum 2 săptămâni...”. 

Orice reluare a unei activități experimentale este plăcută și fixează noțiunile sau adaugă noi noțiuni 

științifice. Chiar la evaluarea lecțiilor se poate folosi partea experimentală. 

 

La începutul lunii noiembrie 2021, pe parcursul a 3 zile, am participat la sesiunea online a 

Festivalului de Chimie ACS „Chimie pentru (o) viață“ (#Chem4Life) organizat de către 

Romanian Chapter of American Chemistry Society International în parteneriat cu Universitatea din 

Bucureşti-Facultatea de Chimie, Societatea de Chimie din România, Playouth și Eduland.  Am audiat 

cu mare interes toate prezentările evenimentului însă am prezentat şi eu o lucrare a mea, concepută 

ca urmare a participării mele şi a colegei de biologie, Lica Frăţilă, la sesiunile de referate ştiinţifice 

ale elevilor. Cartea “Apa, o substanţă uimitoare” are subtitlul “în laborator şi nu numai” gândindu-ne 

la acele cadre didactice care nu au laborator şi nu ştiu ce experimente pot face asfel încât să arate 

elevilor frumuseţea chimiei. Cartea cuprinde 12 experimente simple, uşor de realizat, care pot fi date 

chiar ca temă de portofoliu pentru elevi. Experimentele descrise: Apa ca o lupă, Apa frânge obiectele, 

Piperul fuge, Suprafaţa apei, Imbibiţia, Puterea plantelor şi altele. Deşi inițial am realizat-o în format 

tipărit, anul acesta o avem în format electronic la:  

https://librariascriitorilor.ro/books/details/184/apa-o-substanta-uimitoare/2. 

  

Prof. Alexandra DRĂGUŢ 

Liceul Tehnologic “Vintilă Brătianu” din Dragomireşti Vale, judeţul Ilfov. 

 

CITATE CELEBRE 

 

 „Orice decizi să fii, fii cel mai bun.” – Abraham Lincoln (fost președinte al SUA 1809-1865) 

 [https://www.dejeanul.ro/content/cele-mai-frumoase-citate-motivationale-pe-care-sa-le-citesti-cand-iti-este-greu/ ] 

 

 „Dacă cineva nu a greșit niciodată, înseamnă că nu a încercat să facă nimic nou.” – Albert 

Einstein (fizician 1879-1955) 

 [https://repere.eu/2020/11/16/lectii-de-viata-si-citate-pline-de-semnificatii-albert-einstein/ ] 
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CE? ȘTIINȚĂ CU GENERAȚIA Z PE TIKTOK?  

 

 Pentru cei ce nu sunt familiarizați, TikTok este o aplicație  în care sunt 

publicate videoclipuri scurte, un minut este limita maximă, însă multe au în 

jur de 15 secunde, având muzică pe fundal. Lansată în China în 2016 sub 

denumirea „A.me”, numărul de utilizatori ai platformei a crescut 

considerabil în ultimul an de la debutul pandemiei de COVID-19 când 

majoritatea activităților cotidiene au fost  mutate în locuințele noastre. Daca 

numărul utilizatorilor  activi în noiembrie 2018 era 680 milioane, în 2021 a   ajuns la peste 1,1 

miliarde de utilizatori activi lunar. Cel   mai mare număr de descărcări al aplicației, 315 milioane,  a fost 

înregistrat în 2020 când țările din întreaga lume  au fost închise, iar rețelele de socializare au fost 

folosite  intens pentru a păstra legătura cu prietenii și familia. Ei bine, se estimează că peste 60% din 

utilizatorii aplicației  fac parte din Generația Z. Știți voi, acea generație ce succede milenialilor, 

Generația Y, şi precede Generația Alpha. Totuși, ca să nu ne pierdem în atâtea generații, Generația Z 

este reprezentată de cei născuți între 1995 și 2010  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   [1] 
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 La fel ca multe lucruri pe care le fac cei din Generația Z, TikTok-ul poate părea 

intimidant, însă mulți cercetători și profesori s-au alăturat aplicației de social media adăugând 

videoclipu ri educaționale. În aceste vremuri dificile, profeso rii adoptă noi tehnologii pentru a 

menține elevii implicați, iar platforma TikTok este, fără îndoială, foarte utilă în acest scop. Spre 

exemplu, cunoscutul comunicator științific și prezentator de 

televiziune Bill Nye (billnye), „Science Guy”, s-a alăturat platformei 

social media adunând 8 milioane de urmăritori și 39,1 milioane 

de aprecieri în doar 1 an  și 8 luni. Videoclipul care a adunat peste 

24 de milioane de vizualizări folosește ȘTIINȚA pentru a pregăti 

o delicioasă pizza [2]. La debutul pandemiei  de coronavirus, când 

profesoara de școala elementară Nancy Bullard (mrs.b.tv) a 

început să  predea de acasă, a descoperit în aplicația TikTok un 

instrument social media la îndemâna elevilor săi. Contul său a 

început să se umple cu filmulețe despre activități științifice ușoare 

și captivante ce se pot face folosind materialele pe care le găsim 

în casele noastre. Experimentele sale i-au adus peste 2,9 milioane 

de vizualizări și mai mult de 37,4 milioane de aprecieri. Pasiunea ei 

pentru știință este evidentă și se reflectă în numeroasele  videoclipuri 

publicate pe TikTok, în multe din care apare în costume amuzante 

pentru a capta și mai mult atenția copiilor. În experimentul „Oul 

dezbrăcat” (Naked Egg) protagonista este costumată  într-o găină 

și explică într-un mod hazliu reacția dintre acidul din oțet 

(CH3COOH) și carbonatul de calciu (CaCO3) [3].  

 Steve Spangler (stevespangler), faimosul 

prezentator al emisiunii „DIY Sci”, s-a alăturat și el 

inițiativei  #learningontiktok şi a strâns 1,5 milioane 

de ur măritori și 21,8 milioane de aprecieri. Anul acesta 

a pregătit diverse experimente „monstruoase” având 

ca tematică petrecerea de Halloween. Urmăritorii săi 

au fost impresionați de baloanele înfricoșătoare 

obținute cu ajutorul unui umidificator și al săpunului 

lichid [4]. 
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Toate videoclipurile menționate mai sus sunt însă în limba engleză. Din fericire, avem și noi 

cercetașii noștri. Echipa Profesorilor Trăsniți (profesoriitrasniti) [1] face furori pe TikTok cu 47,5 de 

mii de următori și 336,7 de mii de aprecieri. Nu doar profii sunt trăsniți ci și experimentele lor. De 

Haloween au pregătit un SUPER MEGA SLIME dintr-un dovleac 

folosind lipici, colorant și borax. Nu știu dacă voi știați, dar se poate  

face slime chiar și din lapte, surprinzător, nu? De asemenea, ei ne arată 

și ce se întâmplă când nu calculezi cum trebuie cantitățile de substanțe 

necesare unui experiment. Cum probabil ați ghicit, multa dezordine. 

Chiar și fizicianul Cristian Presura  (cristian.presura) [5], s-a alăturat 

platformei TikTok. Cu peste 72,1 de mii de vizualizări și 746,2 de mii 

de aprecieri, cercetătorul român ne ajută să descoperim secretele 

universului.  De la el am aflat că suntem, cu aproximație, la 

treisprezece miliarde și opt sute de milioane de ani de la Big Bang și multe alte informații interesante 

despre găuri de vierme, călătoriile în timp, vidul cosmic și așa mai departe.  

Așadar, daca ești cercetător, profesor sau pur și simplu foarte pasionat de știință, poți folosi 

platforma de social media TikTok pentru a împărtăși cunoștințele tale! Cu siguranță vor fi foarte 

utile micilor utilizatori ai platformei! 
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Societatea Regală de Chimie (RCS – Royal Society of Chemistry) este partener oficial al TikTok 

[https://www.rsc.org/news-events/articles/2020/nov/tiktok-launch/ ] 
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PROTEINELE ÎN ALIMENTAȚIE 

 

Termenul de proteină derivă din cuvântul grecesc protos, care în limba română semnifică cel 

dintâi, cu alte cuvinte, cel mai important ori primordial. 

Proteinele şi-au primit această denumire datorită faptului că, în organism îndeplinesc 

numeroase roluri în vederea întreţinerii vieţii şi unei bune funcţionări ale acestuia. Dintre rolurile pe 

care proteinele le îndeplinesc în organism, amintim: creşterea şi dezvoltarea musculară, înmulţirea, 

organizarea şi diviziunea celulară, etc. 

Proteinele, din punct de vedere chimic sunt substanţe cuaternare formate din carbon, hidrogen, 

oxigen şi azot; uneori, pe lângă aceste elemente, proteinele mai pot conţine și alte elemente chimice 

precum sulf, fosfor, fier ori cupru. Din din punct de vedere structural, sunt macromolecule formate 

din lanţuri lungi de aminoacizi legaţi între ei prin legături peptidice având masă moleculară foarte 

mare [1]. 

Aminoacizii sunt în număr de 20 (alanină, arginină, acid aspartic, cisteină, ş.a.), dintre care 9 

sunt esenţiali (valină, leucină, izoleucină, histidină, treonină, metionină, lizină, fenilalanină și 

triptofan). 

Aminoacizii sunt substanţe organice neutre din punct de vedere al pH-ului, care conţin o 

grupare carboxilică –COOH, cu caracter acid şi o grupare aminică –NH2, cu caracter bazic. 

În organismul uman, proteinele îndeplinesc rol structural sau plastic, rol catalitic, imunologic, 

de transport, de contracție și rezistență mecanică, de protecție și detoxifiere, rol fizico-chimic, precum 

și un rol de biosinteză. Pentru ca organismul să beneficieze de aceste proprietăţi vitale, omul trebuie 

să consume prin hrana sa proteine. 

Organismul uman, în urma procesului de digestie, hidrolizează proteinele în aminoacizi şi îi 

utilizează la procesele lui specifice. 

Ca surse alimentare, proteinele şi aminoacizii pot fi găsiţi în diferite tipuri de alimente, 

inclusiv în legume, dar cele mai bogate surse sunt cele de origine animală precum: carnea, peștele, 

laptele și produsele lactate, respectiv ouăle [2]. 

 Lipsa acută de proteine din alimentaţia umană produce dezechilibre ori apariţia unor boli 

precum: metabolism lent, probleme în lupta cu pierdea în greutate, atrofierea musculară, oboseală, 

dificultăți de concentrare, lipsă de energie, dureri musculare, osoase și articulare, schimbarea 

dispoziţiei, modificări ale nivelului de glucoză din sânge, implicit diabet şi altele. 
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Exemple de proteine: hemoglobină, gliadină, zeină, ovalbumină, lactalbumină, mioalbumină, 

legumelină, faseolină, miozină, colagen, etc. 

În laborator, pentru a pune în evidenţă proteinele din alimente (Figura 1), se utilizează o serie 

de reacţii de identificare a acestora. Unele dintre experimente pot fi folosite atât pentru determinare 

cantitativă cât şi calitativă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Pregătirea surselor uzuale de proteine în vederea examinării proprietăților chimice ale 

acestora. 

 

Reacţiile prin care putem pune în evidenţă prezenţa proteinelor din alimente sunt: 

- reacţia biuretului; 

- reacţia xantoproteică; 

- reacţia sulfurii de plumb. 

Toate aceste reacţii dau coloraţii specifice mov-galben-negru (Figura 2), în funcţie de 

cantitatea şi calitatea proteinelor de identificat, iar intensitatea acestor coloraţii depinde şi de culoarea 

suspensiei supusă experimentului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Reacţii de culoare ale proteinelor. 
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Reacţia biuretului 

Reacția biuretului este caracteristică legăturilor peptidice și se pune în evidență prin apariția 

colorației albastru-violet în mediu bazic în prezența sulfatului de cupru, datorită faptului că ionul de 

Cu2+ formează cu atomii de azot ai legăturilor peptidice un complex de colorație violet (Figura 3). 

 

 

(a)   (b) 

Figura 3. Realizarea experimentală a reacției biuretului (a) și complexul biuret (b). 

 

Reacţia xantoproteică 

Xantoproteic vine de la cuvântul grecesc xanthos, care înseamnă galben. Reacția 

xantoproteică este specifică proteinelor care conţin aminoacizi cu structură aromatică precum: 

fenilalanina, tirozina, triptofan sau histidină și are loc în prezența acidului azotic concentrat la cald 

(40 oC) când se observă apariția unei colorații gălbuie (Figura 4). 

Dacă vă cad pe piele câteva picături de HNO3 concentrat, veți observa îngălbenirea pielii în 

locul de contact, deoarece pielea conține aminoacizii triptofan și tirozină care participă la reacția 

xantoproteică [3].  

 

 

             tirozina 

 

 

 

(a)                                                                  (b)  

Figura 4. Realizarea experimentală a reacției xantoproteice (a) și ecuația reacției chimice 

exemplificate pentru tirozină (b). 
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Reacţia sulfurii de plumb 

Reacția formării sulfurii de plumb este caracteristică proteinelor alcătuite din aminoacizi ce conțin 

sulf (ex. metionină și cisteină), care în prezență de acetat bazic de plumb formează un precipitat negru 

de sulfură de plumb. 

 

Cisteină                        Serină 

Pb(CH3COO)2 + 2 NaOH  Pb(OH)2 + 2 CH3COONa 

Pb(OH)2 + 2 NaOH  Pb(ONa)2 + 2 H2O 

Na2S+ Pb(ONa)2 + H2O  PbS   + 4 NaOH  [4, 5] 

(a)                                                             (b) 

Figura 5. Realizarea experimentală a reacției sulfurii de plumb (a) și ecuațiile reacțiilor chimice (b). 
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CITATE CELEBRE 

 „Un intelectual rezolvă problemele. Un geniu le evită.”  

 

 „Mintea noastră este ca parașuta: își împlinește rostul doar dacă se deschide.”  

 

 „Idealurile sunt ca stelele. S-ar putea să nu le atingem, dar ne pot călăuzi viața.”  

 

 „Mi-e teamă de ziua în care tehnologia va fi mai importantă ca relațiile interumane. În 

lume va exista o generație de idioți.” – Albert Einstein (fizician 1879-1955) 

 [https://repere.eu/2020/11/16/lectii-de-viata-si-citate-pline-de-semnificatii-albert-einstein/ ] 
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OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE CHIMIE 2021 

 
 Anul 2021 a fost unul special pentru întreaga planetă, având în vedere pandemia generată de 

răspândirea infectării cu Sars-CoV-2, astfel încât a fost necesar ca toate activitățile din sfera 

educațională să fie regândite pentru a asigura o continuitate. Olimpiadele școlare au fost și ele 

adaptate, astfel încât Olimpiada de Chimie a anului 2021 a fost una specială: în primul rând ea a 

trebuit să fie organizată exclusiv online [1], astfel încât să fie posibilă selecția echipei care să 

reprezinte România la a 51-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Chimie (OICh) [2]. 

 Olimpiada din acest an ne-a mai arătat că pasiunea pentru chimie a unui număr mare de elevi 

din întreaga țară, dar și a profesorilor lor, a rămas vie. La cererea lor, am pornit, o echipă de profesori, 

în această aventură, care a bucurat, în egală măsură, pe participanți și organizatori [3]. Formula 

adoptată a constat în două etape: o etapă de masă, la care au participat 746 de elevi ai claselor a VIII-

a – a XII-a, cu subiecte de tip grilă. În cea de a doua etapă, cei 180 de elevi calificați în urma 

rezultatelor din prima etapă au avut de rezolvat, timp de 3 ore,  mai multe probleme, apoi au încărcat 

fotocopiile pe platforma Moodle, iar lucrările lor au fost evaluate de comisia olimpiadei.  

Este de la sine înțeles că nicio etapă, mergând până la cea internațională, nu a inclus probă 

practică, subiectele teoretice având un grad ridicat de dificultate. 

Olimpiada Internațională de Chimie a fost organizată în anul 2021 de Japonia. Anvergura 

evenimentului a fost demonstrată prin grija organizatorilor de a crea un spațiu virtual primitor pentru 

elevi, care să includă activități sociale, de vizite virtuale prin orașele Japoniei, dar și experimente 

practice (Figura 1). 

În vederea pregătirii pentru participarea la Olimpiada Internațională de Chimie, lotul lărgit 

selectat la Olimpiada de Chimie 2021 a participat la cursuri și seminarii de pregătire, cu cadre 

didactice universitare afiliate la Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-

Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea Politehnica din București. Pregătirea a 

avut loc online, efortul tuturor fiind doar în sprijinul chimiei și performanței elevilor. 

Proba teoretică a fost organizată fizic la Universitatea din București, în Amfiteatrul Ioan 

Mihăilescu, sub supravegherea cadrelor didactice universitare și monitorizarea video a 

organizatorilor japonezi.  În urma participării la OICh, elevii români au obținut 3 medalii de aur și 

una de argint, plasând România pe primele locuri în ierarhia internațională. 

Elevii participanți și rezultatele obținute sunt următoarele: 

Mircea-Raul Bodrogean – clasa a XII-a, Liceul Internațional de Informatică București – medalie 

de aur, prof. Lina Chiru; 

Tudor Lile - clasa a XII-a, Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad – medalie de aur, prof. Dan 

Rotariu; 
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Alexandru Cătălin Dianu – clasa a XI-a, Liceul Internațional de Informatică, București, – medalie 

de aur, prof. Lina Chiru; 

Ștefan Dimitriu – clasa a XII-a,  Colegiul Național „Andrei Șaguna”, Brașov, medalie de argint, 

prof. Daniela Bogdăneanu. 

 

Figura 1. Echipa reprezentând România la cea de a 53-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Chimie 

[2]. 

 

 Desfășurarea Olimpiadei Internaționale de Chimie a fost adaptată condițiilor generate de 

pandemia de COVID-19, cu respectarea tuturor standardelor de calitate recunoscute ale acestui 

eveniment anual, oferind oportunitatea elevilor performanți de a concura la cel mai înalt nivel. 

Rezultatele elevilor care ne-au reprezentat au fost excepționale, pe măsura efortului depus împreună 

cu cadrele didactice și a tuturor celor implicați, care au făcut posibilă participarea la acest eveniment, 

în special Academia Română pentru susținerea financiară pentru plata taxei de participare și 

Universitatea din București pentru oportunitatea și sprijinul logistic în organizarea probei teoretice.  
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UB SUMMER UNIVERSITY 2021 

 

 UB Summer University (UBSU) este tabăra de vară care reușește să rămână în sufletul elevilor 

de clasa a XI-a drept experiența verii. De la mâncatul la cantină și statul în cămin  până la sesiunea 

de examene și petreceri, UBSU reușește să adune străini din toate colțurile țării și să îi transforme în 

echipe, în prieteni și pentru câteva zile chiar în familie. 

      13 iulie 2021: Voluntarii termină amenajarea 

campusului din Grozăvești spre dimineață. 

Obosiți, dar nerăbdători să ajungă oamenii pentru 

care se tot pregătesc de câteva luni, studenții 

Universității din inima Bucureștiului pleacă spre 

gară. Participanții sunt întâmpinați cu gălăgie, 

muzică, banere și o stare de voie bună pe care 

urmau să o primească și ei în săptămâna ce îi 

aștepta.  Vine seara și campusul se umple de elevi entuziasmați să își exerseze abilitățile sociale după 

doi ani de pandemie. Fiecare a fost testat sau a trimis o adeverință de vaccinare înainte de începerea 

proiectului, deci se pot bucură liniștiți unul de compania celuilalt. Pentru ei au fost amenajate hamace, 

bean bag-uri, baloți de fân, și o mică ,,arenă’’ unde urma să se organizeze bătălia caselor.  

               Cum ziua bună se cunoaște de 

dimineață, atât participanții cât și 

voluntarii se trezesc cu o serie de 

energizere. Îi așteaptă o zi în Aula 

Magna, cea mai mare sală a Facultății de 

Drept, unde o să le vorbească domnul 

rector și o parte din domnii prorectori ai 

Universității din București (UB), dar și o 

parte din reprezentanții asociațiilor 

studențești din UB. După o testare rapidă aleatorie pentru COVID-19, care s-a finalizat doar cu 

rezultate negative, a urmat o scenetă de teatru pregătită de Clubul de Teatru al Asociației Studenților 

din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine. 

Următoarele două zile au fost dedicate laboratoarelor și cursurilor, unde am încercat să le 

arătăm elevilor ce înseamnă magia chimiei. Pe baza ,,wow-urilor’’ nenumărate, dar și a interesului 

cu care și-au luat notițe, considerăm că ne-am atins obiectivul.  
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În prima zi, participanții au asistat la cursurile de ,,Steroide’’ și ,,Proteine-Hemoglobină și 

enzime’’ susținute de doamnele Lector Dr. Eliza Oprea și Conf. Dr. Mădălina Săndulescu, iar la 

laboratorul de Chimie Analitică s-au întâlnit cu doamnele Conf. Dr. Iulia David și Lector Dr. Adriana 

Gheorghe. Deși obosiți după 

puținele ore dormite în noaptea 

precedentă, uimirea a luat locul 

oboselii. Mulți dintre ei intrau 

prima dată într-un laborator de 

chimie, țineau o substanță sau o 

pipetă în mâna și vedeau chimia 

în adevărată ei complexitate.   

În cea de a două zi, doamna Lector Dr. Adina Răducan a familiarizat elevii cu „Noțiuni de 

farmacocinetică” iar doamna Lector Dr. Delia Popescu le-a făcut  o ,,Introducere în pedagogie”. Apoi 

au fost fascinați de laboratoarele de ,,Chimia Coloizilor” susținut de doamna Lector Dr. Teodora 

Staicu și cel de ,,Chimie Anorganică” coordonat de doamna Lector Dr. Delia Popescu.  

Un aspect foarte important al 

proiectului este socializarea. Pentru asta s-au 

creat ,,casele” numite Fantastici, Xaolini, 

Galactici, Gardieni, Justițiari și Titani. Cum în 

fiecare casă este importantă înțelegerea și 

respectul, coordonatorii de casă, ,,mămicile” 

elevilor pentru o săptămână, au avut grijă să îi 

unească prin plimbări în parc, activități de 

socializare sau pur și simplu o discuție deschisă despre prietenie, voluntariat, viața de student, etc. 

Dar să nu uităm că supereroii noștri sunt persoane creative, iar momentul artistic și dansul pe  care au 

reușit să-l creeze în timpul limitat care le-a fost dat a dovedit acest lucru. 

,,București, încântat de cunoștință!” - turul condus de studenții de la Facultatea de Geografie, 

i-a făcut pe elevi să cunoască puțin legendele orașului în care majoritatea o să își trăiască studenția. 

Nu au lipsit nici activitățile sportive, la care participanții ne-au surprins prin ambiția și spiritul lor de 

echipă, dar trebuie să amintim și de bătaia cu apă unde țintele au fost, bineînțeles, voluntarii. 

Trecând de la supereroi la pirați, elevii au luat parte la un Treasure Hunt. Au alergat în căutarea 

check-point-urilor, au îndeplinit provocări spontane și au descoperit noi părți ale Bucureștiului alături 

de voluntarii Universității. Putem spune și că s-au întors puțin în timp, deoarece nu li s-a permis să 

se ajute de Google Maps, ci doar de o hartă imprimată pe care erau evidențiate locurile unde îi așteptau 
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organizatorii cu diferite task-uri. La ședința generală, unde s-au „executat” pedepsele adunate în acea 

săptămână, bolurile pentru voluntari și pentru participanți au fost separate și cred că este de la sine 

înțeles că voluntarii au tras mai multe pedepse, poate nu neapărat din cauză că au făcut ceva greșit, ci 

pentru a îi amuza pe copii cât mai tare și pentru a le arată că nu suntem cu mult diferiți față de ei. 

Ziua asociației a început cu prezentarea facultății, care i-a ajutat pe elevi să înțeleagă mai bine 

ce presupune o licență la Facultatea de Chimie. A fost urmată de un examen, unde elevii s-au 

descurcat peste așteptările noastre. Noi, volunarii ASC-UB, am încercat să le oferim, printre joculețe 

de cunoaștere și încredere, șansa de a simula organizarea a două proiecte foarte importante: Sesiunea 

de Comunicări Științifice Studențești și Schimbul de Experiență. Nu ne-am luat rămas bun până nu 

le-am oferit cadouri simbolice pentru niște mici chimiști în devenire. 

Festivitatea de încheiere 

a UBSU 2021 nu poate fi 

descrisă în cuvinte. Cuvântul 

,,emoționant’’ ar fi prea puțin 

pentru a exprima bucuria simțită 

atunci când participanții au 

aplaudat voluntarii în picioare, 

în timp ce plângeau. Legăturile 

care s-au creat în doar o 

săptămâna sunt legături pe 

viață. Au simțit că au sprijin, prieteni, oameni cu care să vorbească dacă ceva îi deranja. S-au simțit 

ascultați și iubiți, iar lacrimile vărsate în ultima zi, înainte de plecare, pe drum, în gară și în tren au 

fost dovada faptului că au avut parte de o aventură pe care o vor păstra mereu în memoria și în inima 

lor. Cu imnul în suflet și cu lacrimi în ochi, voluntarii și-au luat rămas bun de la participanți și s-au 

dus la curățenie. Urmă să vină seria II, nerăbdători să trăiască experiența UBSU. 

Pentru chimiștii noștri: Vă mulțumim că ne-ați ales. Ați fost niște ,,studenți” exemplari, 

ascultători și interesați de partea academică a taberei. Ne-ați intrat la inimă și cu siguranță nu o să 

vă uităm vreodată. Așteptăm cu nerăbdare să vă vedem studenți alături de noi, să ne implicăm în 

proiecte împreună și să facem o echipă la fel de bună cum am făcut în cele șapte zile de UBSU!        

Așteptăm cu nerăbdare anul viitor și ne este deja dor de badge-ul galben care devenise accesoriul 

obligatoriu! 

 

Student Andreea CHIRIȚĂ  

Asociația Studenților Chimiști a Universității din București 
Foto: Chim. Dr. Traian PĂSĂTOIU, Andrei SIN 

Universitatea din București, Facultatea de Chimie 
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CRONICA UNUI EVENIMENT DE SUCCES: 

NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI 

 

Noaptea Cercetătorilor Europeni este un eveniment public la 

nivel european, care prezintă diversitatea științei și impactul 

acesteia asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor în moduri 

distractive și inspiratoare! Organizat în cadrul acțiunilor Marie 

Skłodowska-Curie, evenimentul are loc anual în ultima zi de 

vineri a lunii Septembrie, încă din 2005, aducând peste 2 

milioane de vizitatori. Anul acesta evenimentul a fost organizat 

vineri 24 Septembrie în 29 de ţări, inclusiv în România! La noi în țară, 

Noaptea Cercetătorilor Europeni a avut loc în 23 de orașe (București, Timișoara, Constanța, Alba 

Iulia, etc...)  atât în format fizic cât şi online pe cunoscuta platforma de social media Facebook. A  fost 

prezentată o multitudine de experimente  interesante, unele chiar trăsnite, concursuri și surprize, făcând 

ca participarea la eveniment să fie una greu de uitat. 
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În București, Casa Oamenilor de Știință   a fost gazda celui mai captivant eveniment al 

toamnei, unde ateliere unul și unul au fost prezentate intro ducând spectatorii în lumea fascinantă  

a        științei. Participanții au descoperit gustul  amar al zahărului la atelierul organizat de Facultatea  

de Economie Agroalimen tară și a Mediului, au făcut Slime, gel vâs cos-elastic, lava lamp, o galaxie 

în farfurie  împreună cu cercetătorii de la Romanian  Chapter of ACS International și cadrele 

didactice și studenții de la Facultatea de Chimie, a Universității din București, au învățat  cum să 

acorde primul ajutor într-o  situație de urgență împreună cu specialiștii de la Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență „Dealul Spirii”. Atelierul Neuro-botix împreună cu echipele de robotică 

„CND Robotics” şi „Titans” au introdus vizitatorii în lumea roboticii și a softurilor de    programare, 

astfel pasionații de robotică  au văzut cum se proiectează și se asam blează un robot, inclusiv cum 

sunt printate  3D componentele acestuia. De asemenea,  participanții au avut oportunitatea de  a-și 

dezvolta aptitudinile de management și să cunoască proiectele Uniunii Europene împreună cu 

Academia de Studii Economice din București și Europe Direct. Dar asta nu este tot: tainele chimiei 

au  fost descoperite prin experimente științifice realizate împreună cu studenții de la  Facultatea de 

Chimie-Universitatea din  București și echipa „IceSAFARI”. Lumi necunoscute au fost explorate 

cu ajutorul navei „Alternaship”, iar filmul preferat a fost  vizualizat cu ajutorului curentului generat în 

Bike Cinema-ul montat în atelier. 

 

 
DISPONIBIL LA | www.noapteacercetatorilor.eu 
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Ce a însemnat pentru noi evenimentul Noaptea Cercetătorilor Europeni? – 

Multe emoții și energie pozitivă! 

Ca bursier Marie Skłodowska-Curie am avut plăcerea să particip împreună cu colegii de la 

CSSNT-UPB (Centrul pentru Știința Suprafeței și Nanotehnologie - Universitatea Politehnica 

din București) la evenimentul organizat în București, având propriul nostru stand unde am realizat 

experimente hands-on! Pasionații de știință și-au confecționat singuri medalioane magice 

personalizate folosind electrochimia, au crescut propria gradină chimică cultivând plante de cristal, 

au văzut cum se produce o pădure argintie în doar câteva minute și au descoperit un mod inovator de 

a face un smoothie folosind azot lichid (−196°C, brrr). 

Am fost foarte încântați de succesul evenimentului, am întâlnit o mulțime de copii, 

adolescenți și adulți pasionați de ȘTIINȚĂ! Ne-am bucurat să avem alături de noi echipa 

organizatoare, căreia îi mulțumim pentru  tot efortul depus în realizarea acestui eveniment în condiții 

de siguranța ținând cont de situația pandmeică actuală. 

Dacă vă gândiți că asta a fost tot... nici pe departe! Sâmbătă 25 Septembrie, pagina de Facebook 

Noaptea Cercetătorilor Europeni 2021 a fost plina de experimente. Dacă nu ați putut participa la 

eveniment, nu vă întristați, videoclipuri le sunt încă disponibile on-line pe pagina de Facebook a 

evenimentului și desigur vă așteptăm cu drag anul următor!  

 

Dr. Sabrina ROȘOIU 

Centrul pentru Știința Suprafeței și Nanotehnologie, Universitatea POLITEHNICA din București 

 

 

CITATE CELEBRE 

 

 „Dacă vrei să  fii om de știință, trebuie să reziști eșecului.” – Ben Feringa - Laureat al 

Premiului Nobel pentru Chimie - 2016 

 [https://twitter.com/NobelPrize/status/1463570726217293841 ] 

 

 „Educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți folosi ca să schimbați lumea.” 

– Nelson Mandela - Laureat al Premiului Nobel pentru Pace - 1993 

 [https://vocea.md/fraze-inaripate-educatia-este-cea-mai-puternica-arma-cu-care-poti-schimba-lumea/ ] 
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CONCURSUL DE CHIMIE „ACAD. CRISTOFOR SIMIONESCU” 

Ediția a IX-a - 2021 

 

900 de elevi, 180 de cadre didactice de la 122 de unități de învățământ din 22 de județe din 

România și 2 raioane din Republica Moldova, au participat în 2021 la Concursul „Acad. Cristofor 

Simionescu” 

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” din cadrul 

Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a organizat, pe 20 noiembrie 2021, a IX-

a ediție a Concursului  de Chimie „Acad. Cristofor Simionescu”.  

  La cele trei secțiuni ale concursului, respectiv I – Chimie pentru licee și colegii teoretice, II – 

Chimie pentru licee și colegii tehnologice și III – Protecția mediului s-au înscris 900 de elevi din 

clasele IX – XII din România și Republica Moldova. Elevii s-au ȋntrecut atât în competiția 

individuală a concursului, cât și în competiția pe echipe.  

Acum nouă ani discipolii academicianului Cristofor Simionescu, astăzi cadre didactice 

universitare la rândul lor, au iniţiat acest concurs la care, ȋn primă fază, au participat câteva sute de 

elevi din zona Iaşului. Amploarea şi importanţa acestei competiţii au crescut de la an la an, cuprinzând 

toate regiunile ţării şi, datorită studenţilor basarabeni ai Facultăţii de Inginerie Chimică și Protecția 

Mediului „Cristofor Simionescu”, s-au extins chiar şi ȋn Republica Moldova. Principalul organizator 

al ultimelor ediții a Concursului  de Chimie „Acad. Cristofor Simionescu” a fost dr. Lenuţa Kloetzer, 

prodecan. 

În timpul desfășurării concursului, cadrele didactice au fost invitate să participe la un 

workshop online care a avut ca scop facilitarea dialogului și consolidarea relațiilor de colaborare 

dintre reprezentanții mediului preuniversitar și cel universitar. 

La ediția din acest an, cadrele didactice au asistat și participat activ la prelegerile „Figuri de 

chimiști români”, susținută de vicepreședintele 

Academiei Române, acad. Bogdan C. 

Simionescu, și „Planeta verde – un vis 

neîmplinit(?)”, susținută de directorul Școlii 

Doctorale a TUIASI, prof.  Maria Gavrilescu. 

La inițiativa acad. Bogdan C. Simionescu, 

în cadrul acestui eveniment a fost decernat, în 

premieră, Premiul „Cristofor Simionescu” 

acordat de către familie unui student al Facultății  
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de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” pentru rezultatele obținute în 

primii doi ani de studiu de licență, în activitățile curriculare și extra-curriculare.  

Studenta Ana-Rebeca G.C. Pintilii, din anul III, a fost prima beneficiară a acestui Premiu, 

ȋnmânat la ȋnceputul concursului. 

 

 

 

https://www.tuiasi.ro/evenimente/900-de-elevi-concureaza-in-editia-din-2021-a-concursului-acad-

cristofor-simionescu/ 

 

GLUME  

 Cât de des spun glume despre chimie? 

 Periodic. 

 

 [https://parade.com/1043433/marynliles/chemistry-jokes/ ] 
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TRADIȚIA MERGE MAI DEPARTE -   

CONCURSUL NAȚIONAL DE CHIMIE  „C. D. NENIȚESCU” LA  

A XXIX-A EDIȚIE 

 

Înfruntând dificultățile aduse de pandemia Covid-19, am reușit să păstrăm vie pasiunea 

elevilor pentru chimie, organizând concursuri îndrăgite de ei. Astfel, folosind platformele on-line 

disponibile în Universitatea Politehnica din București, am dus mai departe concursuri tradiționale. 

Așa se face că în data de 27 noiembrie 2021, am organizat în sistem on-line, în platforma special 

creată https://concursnenitescu.chimie.upb.ro/, Concursul Național de Chimie „C. D. Nenițescu”, 

ajuns la a XXIX-a ediție în acest an. 

 

La concurs s-au înscris 50 de elevi provenind din licee situate în diverse colțuri ale tării, care 

au concurat alegând una din disciplinele: Chimie Anorganică, Chimie Organică sau Chimie Fizică.  

Concursul, care a debutat la 16 noiembrie 1993, reprezintă un „standard de excelență” între 

concursurile naționale de chimie, un loc unde cei care sunt pasionați de această știință pot “lupta” la 

un nivel ridicat. Această tradiție a fost păstrată, prin efortul nemijlocit al membrilor juriului, cadrele 

didactice din Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, care cu pasiune și imaginație au 

pus înca o dată la încercare „materia cenușie” a concurenților prin subiecte atent pregătite. 

Deși nu am reușit să ne întâlnim față în față, tot mijloacele on-line au oferit posibilitatea de a 

aduce la un loc cadrele didactice îndrumătoare, elevii, părinții și comitetul de organizare al 

concursului în cadrul Festivității de Premiere. Dincolo de ecranele computerelor am putut să resimțim 

o parte din emoțiile care i-au încercat deopotrivă pe participanți și pe organizatori. 
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O bucurie în plus este și vestea că după 

promovarea Bacalaureatului laureații „Concursului 

Național de Chimie C.D. Nenițescu” sunt admiși, doar 

pe baza rezultatului obținut la aceasta competiție, la 

studii de licență în Facultatea de Chimie Aplicată și 

Știinta Materialelor, Universitatea Politehnica din 

București. 

 

Premianții celei de a XXIX-a ediție a „Concursului Național de Chimie C.D. Nenițescu” sunt: 

 

Elev Liceu de proveniență Secțiune Premiu 

Pascale Felix-

Constantin 

Liceul Internațional de Informatică 

din București 

Chimie 

Anorganică 

Premiul I 

Stan Raluca Elena 

 

Colegiul Național ,,Ienachiță 

Văcărescu", Târgoviște 

Chimie 

Anorganică 

Mențiune 

Suvac Marina 

 

Liceul Internațional de Informatică 

din București 

Chimie 

Anorganică 

Mențiune 

Radu Vlad-Ștefănuț Colegiul Național „Vasile 

Alecsandri”, Galați 

Chimie 

Fizica 

Premiul I 

Nemeș Bianca 

Mihaela 

Liceul Internațional de Informatică 

din București 

Chimie 

Fizica 

Premiul II 

Susanu Octavian Colegiul Național "Dimitrie 

Cantemir" Onești 

Chimie 

Fizica 

Mențiune 

Pădureanu Teodor Colegiul Național "Ferdinand I" 

Bacău 

Chimie 

Organică 

Premiul I 

Iova Vlad Colegiul Național „Emanuil Gojdu”, 

Oradea 

Chimie 

Organică 

Premiul II 

Ristache Vlad-Gabriel Colegiul Național de Informatică 

"Tudor Vianu", București 

Chimie 

Organică 

Premiul III 

Diaconescu Vlad Colegiul Național de Informatică 

"Tudor Vianu", București 

Chimie 

Organică 

Mențiune 

Achim Eduard Marian Colegiul Național "Zinca Golescu", 

Pitesti 

Chimie 

Organică 

Mențiune 

 

Privim acum cu speranță către următoarea ediție a acestei competiții, când ne dorim să putem 

aniversa a XXX-a ediție a concursului reunindu-ne în una din aulele facultății. 

 

Ș.L. Dr. Ing. Cristina TODAȘCĂ 

Prodecan - Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor,  

Universitatea Politehnica din București 
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CHIMIE360 - ÎMPREUNĂ ÎN LUMEA CHIMIEI 

 

 După succesul celor două proiecte CHEMPOET - 

Chimia pe mâini bune (2019-2020 și 202-2021), finanțate prin 

Fondul Științescu București, aceeași echipă de cadre didactice și 

cercetători din Universitatea din București (UB) și Institutul 

Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor 

(INCDFM) în parteneriat cu Asociația INFORMART a 

continuat, în perioada septembrie-decembrie 2021, promovarea 

chimiei în rândul tinerilor, de data aceasta din sectorul 3 al 

municipiului București, prin proiectul CHIMIE360 - Împreună 

în lumea chimiei, finanțat de Primăria Sectorului 3 din fonduri nerambursabile de la bugetul local.  

Prezentările care au evidențiat caracterul aplicativ al 

chimiei și implicațiile acesteia în viața de zi cu zi, desfășurate în 

cadrul activității intitulate Chimia de lângă noi, au fost audiate 

de peste 550 elevi. La cele șapte ateliere de chimie practică 

desfășurate în cadrul Hands-on Chemistry, în laboratoarele 

Facultății de Chimie - UB și ale INCDFM, 37 elevi de la licee 

din sectorul 3 au putut face experimente, fiind fascinați de magia 

chimiei. 

În perioada octombrie-noiembrie 2021 s-a desfășurat 

concursul de creativitate pe teme de chimie FanCHIMIE, organizat pe 4 secțiuni (foto, video, grafică, 

eseu). 58 de lucrări au fost înscrise în concurs și au surprins atât frumusețea, cât și importanța chimiei. 

Câștigătorii, anunțați în cadrul evenimentului CHEM-Cariere, au fost: 

Eseu 

Premiul I – Alexia Maria Neagu, Liceul Teoretic ”Benjamin 

Franklin” 

Premiul II – Natalia Stoica, Natalia Oprea, Maria Cristina Mit, 

Mario Ionuț Tătaru, Liceul Teoretic ”Benjamin Franklin” 

Premiul III – Darius Radu, Școala Gimnazială Nr. 195 

Mențiune – Mihnea Kaan Ikiz, Școala Gimnazială Nr. 88 

 

 

Concursuri/Activități/Evenimente cu tematică din domeniul CHIMIEI  



 CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.10/2021 - Ediție nouă  75 
 

Grafică 

Premiul I – Fahriye-Irem Ilgin, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București  

Premiul II – Cristina Riciu, Mihaela Riciu, Școala Gimnazială Nr. 195 

Premiul III – Randa Abbas, Liceul Teoretic ”Dante Alighieri” 

Mențiune – Alexia Maria Neagu, Liceul Teoretic ”Benjamin Franklin” 

Video 

Premiul I – Mihai Ștefan Gorgoi, Școala Gimnazială Nr. 81 

Premiul I – Meryem Dizdaroglu, Valentin Ailoaie, Liceul Teoretic ”Benjamin Franklin” 

Premiul I – Dilara Numan, Școala Gimnazială Nr. 81 

Premiul I – Ana Ecaterina Pîrlog, Alexander Enache, Școala Gimnazială Nr. 81 

Premiul Special al Juriului: Școala Gimnazială Nr. 195 

Conferința CHEM-Cariere a avut loc în 3 decembrie 2021 în format hibrid.  Publicul a putut 

urmări evenimentul online pe platforma Zoom sau pe pagina de facebook „Chimia pe mâini bune” 

iar membrii echipei de implementare (Mihaela Matache, Mihaela Florea, Florentina Neațu, Codruța 

Popescu, Anca Păun, Ioana Dumitru, Adriana Gheorghe, Iulia David), invitații (Daniel Funeriu - 

ministru al educației în perioada 2009 – 2012 și doctor în chimie al Universității din 

Strasbourg, Niculina Hădade - conferențiar în cadrul Facultății de Chimie a Universității Babeș-

Bolyai din Cluj-Napoca, Marian Tudoroiu - consilier de carieră și vicepreședintele Asociației 

INFORMART, Cristian Gârbea - manager operațional al companiei farmaceutice Microsin SA) 

și  directorul proiectului, Marius Matache - doctor în chimie și “alchimistul” muzicii folk românești, 

au fost live în amfiteatrul Ioan Mihăilescu al Universității din București. 

 Tot în cadrul proiectului CHIMIE360 a avut loc o sesiune de training pentru profesorii de 

chimie din Sectorul 3 al Municipiului București. Printre subiectele abordate s-au numărat chimia 

practică și posibilitățile de a face experimente în școală, aplicații digitale de chimie disponibile pe 

dispozitive mobile, dar și descoperiri recente în chimie, precum sensori purtabili, chimia verde și 

metode sintetice de reciclare a PET-urilor, sticlă verde și obținerea hidrogenului din apă sau a 

metanolului din metan, molecule capabile să acționeze ca un comutator sau istoria unor compuși care 

au schimbat societatea. 

CHIMIE360 – Împreună în lumea chimiei este un proiect finanțat de Primăria Sectorului 

3, cu fonduri nerambursabile de la bugetul local. 
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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  
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Exemple de figura și tabel cu legendă.  
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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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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 

 

 

SChR
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