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POPAS ANIVERSAR

Printre personalităţile remarcabile, care au fondat direcţii noi în știin-
ţa naţională, au contribuit la dezvoltarea și promovarea ei la nivel mondial 
este cu certitudine și academicianul Tudor Lupașcu. E semnificativ faptul că 
Dumnealui, ca nimeni altul, a sesizat perfect adierile timpului și și-a orien-
tat cercetările în subtilele probleme ale chimiei fizice, chimiei ecologice și 
protecţiei mediului ambiant. Prin rezultatele obţinute de Școala știinţifică 
fondată de dumnealui în domeniul sintezei adsorbanţilor carbonici și studiul 
mecanismelor de imobilizare a poluanţilor organici și anorganici pe supor-
turi solide a dus faima plaiului natal departe de hotarele ei.

Republica Moldova nu dispune de importante bogăţii subpământene, 
care ar putea contribui la dezvoltarea durabilă a economiei naţionale. Din 
acest motiv, dezvoltarea economiei ţării trebuie să fie bazată pe implemen-
tarea rezultatelor cercetărilor știinţifice fundamentale și aplicative. Pentru 
chimiști o sursă de materie primă pentru cercetare sunt produsele secundare 
care provin ca rezultat al tehnologiilor de procesare a produselor agricole. 
La fabricile de conserve și de prelucrare a strugurilor în urma prelucrării 
fructelor și a strugurilor se obţin cantităţi importante de sâmburi de fructe și 
seminţe de struguri. În acest domeniu o contribuţie esenţială o au cercetările 
știinţifice realizate de profesorul Tudor Lupașcu. 

Domnia sa a studiat profund procesele chimice, fizico-chimice și a sta-
bilit mecanismele de transformare a materiei lemnoase în cărbuni activi – un 
produs de certă valoare în diverse domenii ale economiei naţionale și, în mod 
special, pentru protecţia mediului și a sănătăţii omului. Rezultatele cercetări-
lor fundamentale în acest domeniu au permis de a elabora și breveta noi pro-
cedee de obţinere a unei game largi de adsorbanţi carbonici din cojile de nuci, 
sâmburii de piersici, prune, caise, seminţe de struguri. În baza cărbunilor ac-
tivi sintetizaţi au fost obţinuţi enterosorbantul Medicas-E și hemosorbantul 
Medicas-H pentru detoxificarea organismului uman. Cărbunii activi obţinuţi 
din subproduse vegetale au fost testaţi ca adsorbanţi pentru imobilizarea sub-
stanţelor toxice din apele de suprafaţă și ca suport catalitic pentru oxidarea 
poluanţilor din apele subterane. În urma cercetărilor au fost elaborate tehno-
logii de potabilizare a apei râului Nistru, precum și tehnologii de eliminare 
din apele freatice și subterane a hidrogenului sulfurat și a nitriţilor. 
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Cu energie incomparabilă și consecutivitate de invidiat academicianul 
T. Lupașcu promovează elaborările sale în economia națională. Tehnologia 
de producere a cărbunilor activi din materie primă locală a fost implementa-
tă cu succes la SRL „Ecosorbent”, or. Ștefan Vodă, capacitatea de producere a 
fabricii constituind 110-120 tone pe an.

Din punctul de vedere al chimiei, viaţa este o reţea de reacţii reciproc 
legate și autoreglate. Această reţea complicată nu poate fi percepută fără a 
cunoaște participanţii ei concreţi. Natura nu creează nimic de prisos. Fiecare 
substanţă în organism îndeplinește o funcţie concretă. Când este găsită în na-
tură, nu numai că se stabilește structura ei chimică, dar și se tinde a percepe – 
pentru ce, în ce scop este sintetizată în organism. Rolul chimistului este să se-
lecteze aceste substanţe, să le studieze structura și domeniul lor de utilizare. 
În unele cazuri, chimistul modifică compoziţia chimică a substanţelor pen-
tru a le da acestora proprietăţi pronunţate utile pentru diverse aplicări, inclu-
siv în domeniul medicinii. Conducându-se de această strategie, profesorul  
T. Lupașcu a elaborat un procedeu absolut nou de hidrosolubilizare a tani-
nurilor naturale, obţinute din seminţe de struguri. În urma acestui procedeu 
se obţine un compus chimic, numit ENOXIL, care s-a dovedit a fi netoxic și 
cu pronunţate proprietăţi antioxidative, antibacteriene și antifungice. Cer-
cetările preclinice realizate în comun cu specialiștii de la Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemiţanu”, Institutul de Microbiologie 
și Biotehnologie, au demonstrat că preparatele medicinale produse în baza 
substanţei active Enoxil pot fi utilizate pentru tratarea maladiilor umane pro-
vocate de bacterii și fungi. În baza substanţei biologic active Enoxil au fost 
obţinute preparate medicamentoase produse la SA „Farmaco”, care au fost 
testate în patru clinici republicane din mun. Chișinău. Rezultatele au demon-
strat că preparatele obţinute manifestă efecte curative de înaltă eficienţă în 
cazul bacteriozelor și micozelor umane în procesul de regenerare a plăgilor 
termice, fizice și chimice, în tratamentul plăgilor postoperatorii și leziunilor 
postradiante la bolnavele oncologice, precum și în tratamentul leziunilor tra-
umatice ale ţesuturilor moi și afecţiunilor inflamatorii ale regiunii maxilo-fa-
ciale la copii. Rezultate bune au dat și testările preparatelor obţinute pe baza 
substanţei active Enoxil pentru combaterea putregaiului de rădăcină la sfecla 
de zahăr, grâu de toamnă și soia. 

Sub conducerea profesorului T. Lupașcu au fost elaborate și implemen-
tate noi compoziţii pentru tencuirea suprafeţelor interioare și exterioare ale 
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clădirilor, care sunt implementate pe larg în republică, precum și în alte state 
din CSI. Efectul economic obţinut în urma implementării acestor amestecuri 
uscate numai la un trust de construcţie este de circa 2 mln. lei. Acestea sunt 
doar câteva dintre multitudinea realizărilor știinţifice ale savantului.

Rodul muncii creative a profesorului T. Lupașcu s-a materializat în cele 
peste 790 de publicaţii știinţifice, inclusiv 6 monografii, 4 capitole în mono-
grafii colective, 64 de lucrări publicate în reviste cu Factor de Impact, peste 
200 de articole știinţifice în reviste și culegeri internaţionale recenzate, au 
fost protejate cu 77 brevete de invenţie. 

Despre nivelul și importanţa cercetărilor știinţifice realizate de către pro-
fesorul T. Lupașcu și discipolii școlii Domniei sale vorbește și faptul că de-a 
lungul anilor au  câștigat prin concurs 23 proiecte de cercetare–dezvoltare 
internaţionale în comun cu savanţi din România, Rusia, Ucraina, Belarus, 
Kazahstan, Armenia, Norvegia, Anglia, Franţa, Spania, Germania, Austria, 
Elveția, Italia, Portugalia, Polonia, Grecia, Ungaria, Slovacia, Turcia, SUA etc.

Academicianul T. Lupașcu lucrează insistent și rezultativ, îmbină cu suc-
ces lucrul știinţific cu activitatea didactică și managerială, manifestând capa-
cităţi de conducător principial și onest, profesor erudit, cercetător insistent. 
Timp de 17 ani, savantul a purtat povara de director al Institutului de Chi-
mie, o povară pe cât de grea, pe atât de utilă, pentru că Domnia sa e mereu cu 
mâna pe pulsul sforţărilor pe care le fac colegii într-ale știinţei, încearcă să-i 
ajute, să-i susţină și să intre cu ei într-o sănătoasă competiţie, muncind ală-
turi zi și noapte, inclusiv în zilele de odihnă, în văzul nostru al tuturor, care 
împărţim pe din două patima cercetării. Pe parcursul acestor ani  Institutul 
de Chimie a prosperat atât în aspect teoretic, cât și aplicativ. Graţie efortu-
rilor Dumnealui a fost consolidată baza tehnico-materială a institutului și 
realizate acţiuni concrete în vederea amenajării acestuia.

Generos și cu dăruire de sine Academicianul T. Lupașcu împărtășește cu-
noștinţele și experienţa acumulată generaţiei tinere de chimiști, fie studenţi ai 
Facultăţii de Chimie și Tehnologie Chimică a Universităţii de Stat din Moldo-
va, fie tineri cercetători și colegi din institut. Pe parcursul a peste patru decenii 
a îndrumat generaţii de chimiști, activând ca profesor universitar și în calitate 
de conducător știinţific a 3 teze de doctor habilitat și 8 teze de doctor în chimie. 

Rezultatele cercetărilor știinţifice ale profesorului T. Lupașcu au fost 
apreciate înalt de comunitatea știinţifică naţională și internaţională: este la-
ureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul știinţei, teh-



nicii și producerii, laureat al Premiului Președinţilor Academiilor de Știinţe 
din Ucraina, Belarus și Moldova, laureat al Premiului Prezidiului AȘM; în 
anul 2015 Guvernul Republicii Moldova i-a conferit Premiul „Cel mai dotat 
inventator al anului”; în anul 2016 pentru întreaga activitate știinţifico-di-
dactică AȘM i-a acordat titlul și premiul „Savantul Anului”; este cavaler al 
„Ordinului Republicii”, Ordinului „Gloria Muncii”, deţinător al titlului ono-
rific „Om emerit al Republicii Moldova”, are în palmares medaliile „Dimitrie 
Cantemir”, „Nicolae Testemiţanu” și alte distincţii.

Mult stimate domnule academician Tudor Lupașcu, în această zi, când 
încununaţi frumoasa vârstă de 70 de ani, Vă exprimăm profunde sentimente 
de aleasă stimă și înaltă apreciere, adresându-vă urări de viaţă îndelungată 
și fericită, plină de mari realizări, multă sănătate și forţă de muncă pentru a 
contribui și pe viitor la dezvoltarea știinţei în republică.

Aculina ARÎCU, 
doctor habilitat în chimie, conferenţiar-cercetător, 

director al Institutului de Chimie

Gheorghe DUCA, 
academician, profesor, doctor habilitat în chimie, 

director al Centrului de Chimie Fizică și Anorganică  
al Institutului de Chimie 
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CURRICULUM VITAE

Data nașterii: 2 martie 1950.
Locul nașterii: com. Flămânzeni, r. Sângerei, Republica Moldova.
Cetăţenia: Republica Moldova.
Aria intereselor știinţifice: Procese chimice, fizico-chimice și mecanisme 

de sorbţie a substanţelor toxice pe suporturi solide. Protecţia mediului 
ambiant și folosirea raţională a resurselor naturale. Chimia ecologică a 
apelor naturale și reziduale. Chimia ecologică a deșeurilor. Tehnologii de 
obţinere a adsorbanţilor carbonici din materii prime vegetale. Tehnologii de 
potabilizare a apelor de suprafaţă, subterane și de purificare a apelor reziduale. 
Valorificarea integrală a produselor secundare din industria vinicolă și 
obţinerea preparatelor biologic active pentru medicină și agricultură.

STUDII, FUNCŢII, TITLURI: 
1967-1972: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Chimie, 

Catedra de chimie anorganică;
1972-1974: serviciul militar;
1974 -1977: doctorand, Institutul de Chimie a Apei și Chimie Coloidală, 

Kiev, Academia de Știinţe a  Ucrainei;
1981: conferirea gradului știinţific „Doctor în știinţe chimice”;
2000: conferirea gradului știinţific „Doctor habilitat în chimie”;
2006: conferirea titlului didactico-știinţific de profesor-cercetător;
2009: conferirea titlului onorific de profesor al Universităţii Internaţio-

nale din Viena; 
2012: este ales membru corespondent al Academiei de Știinţe a Moldovei;
2017: este ales membru titular al Academiei de Știinţe a Moldovei.

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ŞI EXPERIENŢĂ MANAGERIALĂ:
1971-1972: laborant, Institutul de Chimie al Academiei de Știinţe a Moldovei;
1977-1979: inginer chimist, Institutul de Chimie al Academiei de Știinţe 

a Moldovei;
1979-1987: cercetător știinţific, cercetător știinţific superior,  Institutul 

de Chimie al Academiei de Știinţe a Moldovei;
1987-1990: cercetător știinţific coordonator, Institutul de Chimie al 

Academiei de Știinţe a Moldovei; 
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1990-2002: șef al Laboratorului chimie ecologică, Institutul de Chimie 
al Academiei de Știinţe a Moldovei; 

1995-2001: director adjunct pentru problemele de știinţă al Institutului 
de Chimie al Academiei de Știinţe a Moldovei; 

2001-2018: director al Institutului de Chimie al Academiei de Știinţe a 
Moldovei;

2019 ‒ șef al Centrului Chimie Ecologică și Protecţie a Mediului Ambi-
ant al Institutului de Chimie a Moldovei.

PUBLICAŢII: PESTE 830, INCLUSIV:
 ■ Monografii – 6.
 ■ Capitole în monografii colective – 4.
 ■ Articole știinţifice – 298, din care în reviste internaţionale  cu Factor 

de impact – 64, în reviste internaţionale recenzate fără Factor de im-
pact – 39, în reviste naţionale recenzate – 62, în culegeri internaţio-
nale de articole recenzate – 104, în culegeri naţionale recenzate ‒ 29.

 ■ Rezumate ale comunicărilor știinţifice la congrese, conferinţe, simpozi-
oane – 308, din care la cele  internaţionale – 283, la cele naţionale – 25.

 ■ Brevete de invenţii – 77.
 ■ Marca comercială – 1.
 ■ Propuneri de raţionalizare – 5.

PREGĂTIREA CADRELOR:
2003–2017: sub conducerea și consultanţa știinţifică a acad. T. LUPAȘCU  

au susţinut 3 cercetători tezele de doctor habilitat și 8 cercetători – tezele 
de doctor în chimie. În prezent doi doctoranzi au elaborat  tezele de doctor, 
ce se află în proces de susţinere, iar 4 doctoranzi pregătesc tezele de doctor 
în chimie în domeniile chimiei fizice, chimiei ecologice, protecţiei mediului 
înconjurător și folosirii raţionale a resurselor naturale.

1995–2014: a susţinut  cursul special „Procese de sorbţie în protecţia 
mediului”, Catedra de chimie industrială și ecologică a Facultăţii de Chimie 
și Tehnologie  Chimică a USM.

1995–2014: sub îndrumarea acad. T. LUPAȘCU au fost elaborate și sus-
ţinute 21 teze de curs, de licenţă și de masterat ale studenţilor de la Catedra  
de chimie industrială și ecologică a Facultăţii de Chimie și Tehnologie Chi-
mică a USM și de la Catedra de fizică și chimie a Universității AȘM. 

Din 2016 predă cursul special „Tehnologii noi inovaţionale pentru trata-
rea mediului ambiant” pentru doctoranzi la Universitatea AȘM.
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REZULTATE IMPLEMENTATE ÎN PRACTICĂ:
În economia naţională au fost verificate și implementate următoarele 

tehnologii și produse:    
1. Tehnologia de purificare a apelor reziduale de coloranţi și detergenţi 

la Fabrica textilă „Steaua” din or. Chișinău.
2. Tehnologia de producere a materialelor de construcţie în baza Bre-

vetelor de invenţie nr. 1652314 (URSS), MD 112., MD 612 la SA „Monolit”. 
Efectul economic constituie 1785 mii lei. 

3. Tehnologia de obţinere a cărbunilor activi din subproduse vegetale prin 
procedee fizico-chimice de activare la SA „RomCarbon”, Buzău, România. 

4. Tehnologia de obţinere a cărbunilor activi prin procedee chimice de 
activare la Întreprinderea Experimentală „Izomer” a AȘM. 

5. Enterosorbantul Medicas-E și hemosorbantul Medicas-H la Spitalul 
Clinic nr. 3 din mun. Chișinău.

6. Tehnologia de producere a preparatului „Soluție apoasă de Enoxil” de 
5 % și 10 % la ÎM Farmaco SA.

7. Tehnologia de producere a preparatului  Unguent de Enoxil de 1 % și 
5 % la ÎM Farmaco SA. 

8. Tehnologia de cultivare a sfeclei pentru zahar cu semințe tratate cu 
Enoxil în gospodăria agricolă Corlăteni r. Râșcani. 

9. Tehnologia de producere a cărbunilor activi din materie primă autoh-
tonă la SA „Ecosorbent” din or. Ștefan Vodă.

10. Tehnologia de producere a preparatului Enoxil sub formă de extras 
din seminţe de struguri pentru soluţii cutanate la SA „Carbolemed”. 

REZULTATE VERIFICATE ÎN PRACTICĂ:
1. La SA „Moldcominvest” a fost testată o nouă compoziţie de tencuire. 
2. La Institutul de Cercetări pentru Culturi de câmp „Selecţia” din Bălţi  

a fost testat preparatul ENOXIL- A în condiţii de câmp, pentru a combate 
putregaiul de rădăcină la sfecla de zahăr. 

3. La SA  „Apă-Canal” din or. Chișinău a fost testată tehnologia de tra-
tare a apei din r. Nistru, pentru necesităţi potabile.

4. La Institutul Nistrean de Agricultură din or. Tiraspol s-a confirmat  în 
practică eficacitatea preparatului Enoxil pentru stimularea creșterii legumelor.

5. În Dispensarul Dermato-venerologic al MS, Institutul Oncologic al 
MS, Spitalul Clinic Republican pentru Copii „Em. Coţaga și Centrul Repu-
blican de Leziuni Termice au fost efectuate cu succes testările clinice a pre-
paratului Enoxil; 
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6. La Universitatea Agrară de Stat și la Institutul de Zootehnie și Medi-
cină Veterinară a fost  testat preparatul  biologic activ Enoxil  pentru tratarea 
maladiilor la animale.

7. În comuna Sculeni, r. Ungheni a fost testată și implementată tehnolo-
gia de eliminare a ionilor bivalenţi de fier și mangan din ape subterane.

 
EVENIMENTE ŞTIINŢIFICE ORGANIZATE:

2009 ‒ Conferinţa știinţifică internaţională consacrată jubileului de 50 
de ani de la fondarea Institutului de Chimie al AȘM, președinte al Comite-
tului de organizare.

2014 ‒ Conferinţa știinţifică internaţională consacrată jubileului de 55 
de ani de la fondarea Institutului de Chimie al AȘM, președinte al Comite-
tului de organizare.

2017 ‒ Conferinţa internaţională „4th Central and Eastern European 
Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC4)”, preșe- 
dinte al Comitetului de organizare.

2019 ‒ Conferinţa știinţifică internaţională consacrată jubileului de 60 
de ani de la fondarea Institutului de Chimie al AȘM, președinte al Comite-
tului de organizare.

2001–2019: anual, co-președinte al Comitetului de organizare a Confe-
rinţei internaţionale din or. Lvov „Ресурсы  природных вод Карпатского 
региона”.

2002 – prezent: co-președinte al Conferinţei internaţionale a Societăţii 
de Chimie din Moldova.

1991–2019: membru al Comitetelor de organizare a peste 65 de confe-
rinţe internaţionale în domeniul Chimiei fizice a adsorbanţilor și protecţiei 
mediului înconjurător din orașele Moscova, Kiev, București și Chișinău.

2017 ‒ Conferinţa internaţională „Chimia ecologică și chimia mediului”, 
co-organizator.

2017 ‒ Salonul de invenții  Ungheni, R. Moldova, „Târgul Internaţional 
de Invenții și Idei Practice (ediţia a VIII-a)”, co-organizator.

ACTIVITATE EDITORIALĂ:
2002 – prezent: membru al Colegiului de redacţie al revistei „Enviro-

mental Enginering and Management Journal” Iași, România;
2005 – prezent: co-președinte al Colegiului redacţional al revistei „Che-

mistry Journal of Moldova”;
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2001 – prezent:  membru al Colegiului  știinţific al revistei „Mediul Am-
biant”, Republica Moldova;

2010 – prezent: membri al Colegiului de redacţie al revistei „Internatio-
nal Journal of Conservation Science”. Iași, România;

2008 – prezent: membru al Colegiului de redacţie al revistei „Химия, 
Физика и Технология Поверхности”, Кiev, Ucraina;

2010 – prezent: membru al Colegiului de redacţie al revistei „Вода и 
водоочисни технологии”. Кiev, Ucraina;

2016 – prezent: membru al Colegiului de redacţie al revistei „Экологи- 
ческая химия”, St. Petersburg, Rusia;

2016 – prezent: membru al Colegiului de redacție al revistei „Лесной 
журнал”, Аrhanghelsk, Rusia;

2016 – prezent: membru al Colegiului de redacţie la „Revista de chimie”, 
București, România;

2019 – membru al Colegiului de redacţie al revistei „Romanian Journal 
of Ecology&Enviromental Chemistry”.

INFORMAŢII COMPLEMENTARE:
2001 – 2005: membru al Comisiei de experţi la chimie a CNAA;
2006 – 2008: membru al Comisiei de Atestare a CNAA;
2000 – prezent: membru al Consiliului știinţific în problemele de ad-

sorbţie și cromatografie, Academia de Știinţe din Rusia;
2004 – 2008: membru al Biroului Secţiei de Biologie, Chimie și Eco-

logie a AȘM;  
2008 – 2018: membru al Secţiei de Știinţe ale Naturii și Vieţii a AȘM;  
2004 – 2017: membru al Asambleei AȘM;  
2018 – prezent, membru al Secţiei de Știinţe Exacte și Inginerești a AȘM.
  

CELE MAI RELEVANTE PUBLICAŢII RECENTE:
1. Lupașcu, Tudor. Cărbuni activi din materii prime vegetale / Tudor Lu-

pașcu, Acad. de Știinţe a Rep. Moldova, Inst. de Chimie. – Ch. : Știința, 2004. –  
224 p. – ISBN 9975-67-418-6.

2. Rusu, Vasile. Chimia sedimentelor sistemelor acvatice / Vasile Rusu, 
Tudor Lupașcu ; Acad. de Știinţe a Rep. Moldova, Inst. de Chimie. – Ch. : 
Elena, 2004. – 262 p. – ISBN 9975-9750-3-8.
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3. Effect of adsorbate polarity on thermodesorption profiles from oxi-
dized and metal-impregnated activated carbons / M. Mercedes Maroto-Va-
ler, Ion Dranca, Tudor Lupascu, Raisa Nastas // Carbon. – 2004. – Vol. 42  
Nr 12-13. – P. 2655-2659. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2004.06.007 
(IF – 7,466).

4. Caracterizarea unor cărbuni activi obţinuți din materii prime necon-
venţionale / T. Lupașcu, R. Nastas, A. Meghea, Z. Abdulfatah, M. Giuginca // 
Revista de Chimie. – București, 2004. – Vol. 55, Nr 10. – P. 805-807. 

5. Studies on the water solubilization processes of oenotannins and their 
phisico-chemical properties / Gh. Duca, T. Lupaşcu, P. Vlad, V. Kulciţki,  
R. Nastas // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecologi-
cal Chemistry. – 2006. – Vol. 1, Nr 1. – P. 60-64. – DOI: 10.19261/cjm.2006. 
01(1).01.

6. Adsorption of Cu2+ ions from aqueous solutions on the active carbon 
oxidized with hydrogen peroxide  and impregnated with nitrogen-containing 
compounds / T. Lupascu, G. Petukhova, M. Ciobanu, V. Botsan // Известия 
Академии Наук. Сер. xимическая. – 2008. – Nr 12. – P. 2417-2421. (IF – 
1,072).

7. Natural Compounds with Antioxidant Properties / Tudor Lupascu, Ghe-
orghe Duca, Maria Giurginca, Pavel Vlad, Lucian Lupascu, Taras Gromovoi, 
Aurelia Meghea // Key Engineering Materials: Electrochemistry and physi-
cal chemical methods in serving materials for sustainable development. –  
2009. – Vol. 415. – P. 25-28. – DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.
net/KEM.415.25 (IF – 0,45).

8. Investigation of Modified Activated Carbons Structural Parameters and 
Adsorption Capasity / Tudor Lupascu, Mihai Ciobanu, Victor Botan, Oleg 
Petuhov // Revista de Chimie. – 2009. – Vol. 60, Nr 7. – P. 711-713.

9. Enoxilul – preparat ecologic pentru protecţia plantelor / coord. : Tudor 
Lupașcu, Gheorghe Duca, Galina Lupașcu ; Acad. de Știinţe a Moldovei, Sec-
ţia Știinţe ale Naturii și Vieţii, Inst. de Chimie [et al.]. – Ch. : S. n., 2010. –  
136 p. – ISBN 978-9975-62-274-5.

10. Лупашку, Т. Синтез, исследование пористой структуры, ад-
сорбционных свойств и применение новых косточковых активных 
углей / Т. Лупашку, Р. Настас // Адсорбция, адсорбенты и адсорбци-
онные процессы в нанопористых материалах. – Москва, 2011. – Р. 425-
446.
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11. Enoxil – preparat ecologic pentru sănătatea omului / coord. : Tudor 
Lupașcu, Gheorghe Duca, Veaceslav Gonciar ; Acad. de Știinţe a Moldovei, 
Secţia Știinţe ale Naturii și Vieţii, Inst. de Chimie [et al.]. – Ch. : S. n., 2012. –  
256 p. – ISBN 978-9975-62-304-9.

12. The Influence of Physically Doping NaCl with Other Salts on Aerosol and 
Solion Generation / Ion Sandu, Maria Canache, Tudor Lupascu, Marin Chirazi, 
Ioan Gabriel Sandu, Constantin Pascu // Aerosol and Air Quality Research. –  
2013. – Vol. 10. – P. 1731–1740. – DOI: 10.4209/aaqr.2013.01.0022 (IF – 2,392).

13. Lupascu, Tudor. Treatment of Sulfurous Waters Using Activated Car-
bons / Tudor Lupascu, Raisa Nastas, Vasile Rusu // Management of Water 
Quality in Moldova. – Dordrecht, 2014. – Chapter 11. – P. 209-224. – (Water 
Science and Technology Library ; Vol. 69).

14. Obtaining and characterizing modified tannins by physical-chemi-
cal methods /Alexandru Gonta, Tudor Lupascu, Nina Timbaliuc, Aurelia 
Meghea // Central European Journal of Chemistry. – 2014. – Vol. 12, Nr 7. –  
P. 757-762. – DOI: https://doi.org/10.2478/s11532-014-0505-7 (IF – 1,512)

15. Study of Chromium Adsorption onto Activated Carbon / Inga Zini-
covscaia, Tatiana Mitina, Tudor Lupascu, Gheorghe Duca, Marina Vladi-
mirovna Frontasyeva, Otilia Ana Culicov // Water, Air, & Soil Pollution. –  
2014. – Vol. 225, Nr 3: 1889. – DOI: https://doi.org/10.1007/s11270-014-
1889-x (IF – 5,714).

16. Preparation and Characterization of Silica-Enoxil Nanobiocomposites /  
Pavlo O. Kuzema, Iryna V. Laguta, Oksana N. Stavinskaya, Olga A. Kaza-
kova, Mykola V. Borysenko, Tudor Lupaşcu // Nanoscale Research Letters. –  
2016. – Vol. 11: 68. – DOI: https://doi.org/10.1186/s11671-016-1287-y  (IF – 3,125).

17. Nanosilica A-300 influence on water structures formed on the bioactive 
agent Enoxil / Vladimir V. Turov, Tudor Lupascu, Tatyana V. Krupska, Igor 
Povar // Canadian Journal of Chemistry. – 2016. – Vol. 94, Nr 1. – P. 88-94. –  
DOI: https://doi.org/10.1139/cjc-2015-0360 (IF – 1,084).

18. Lupascu, Tudor. Analysis of Adsorption Technologies of Water and 
Wastewater Treatment Used in the Republic of Moldova / Tudor Lupascu, Igor 
Povar // American Journal of Chemical Engineering. – 2016. – Vol. 4, Nr 6. –  
P. 147-153.

19. Lupașcu, T. Metodele de determinare a microelementelor in obiectele 
biologice / T. Lupașcu, T. Mitina, D. Grigoraș // Microelementele în compo-
nentele biosferei și aplicarea lor în agricultură și medicină / coord. : Simion 
Toma. – Ch., 2016. – P. 240-253.
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20. Low-cost sorbents for the removal of acid dyes from aqueous solutions /  
Igor Cretescu, Tudor Lupascu, Ingrid Buciscanu, Tudorel Balau-Mindru, 
Gabriela Soreanu // Process Safety and Environmental Protection. – 2017. – 
Vol. 108. – P. 57-66. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.psep.2016.05.016

21. Influence of Nanosilica on Water-phase Transitions in Hygroscopic 
Systems / Vladimir Turov, Tudor Lupascu, Tatyana Krupska, Igor Povar, Lud-
mila Suvorova // Chemistry Letters. – 2017. – Vol. 46, Nr 4. – P. 481-484. –  
DOI: https://doi.org/10.1246/cl.161136 (IF – 1,23).

22. Influence of tannin on aqueous layers at a surface of hydrophilic and 
hydrophobic nanosilicas / V. M. Gun’ko, T. Lupascu, T. V. Krupska, A. P. Go- 
lovan, E. M. Pakhlov, V. V. Turov // Colloids and Surfaces A: Physicochemi-
cal and Engineering Aspects. – 2017. – Vol. 531. – P. 9-17. – DOI: https://doi.
org/10.1016/j.colsurfa.2017.07.084 (IF – 3.131).

23. Environmental exposure of anthropogenic micropollutants in the Prut 
River at the Romanian-Moldavian border: a snapshot in the lower Danube 
river basin / Zaharie Moldovan, Olivian Marincas, Igor Povar, Tudor Lupas-
cu, Philipp Longree, Jelena Simovic Rota, Heinz Singer, Alfredo C. Alder //  
Environmental Science and Pollution Research. – 2018. – Vol. 25, Nr 31. –  
P. 31040-31050. – DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-018-3025-8 (IF – 
2,912).

24. Polymeric Composite Films with Controlled Release of Natural Antio-
xidant Enoxil / Roman Kozakevych, Yulia Bolbukh, Lucian Lupascu, Tudor 
Lupascu, Valentin Tertykh // Nanochemistry, Biotechnology, Nanomaterials, 
and Their Applications. – Cham, 2018. – P. 149-164. – (Springer Proceedings 
in Physics ; Vol 214). – DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-92567-7_9

25. Removal of Ammonium Ions and Ammonia from Groundwater by 
Oxidation Processes / Tudor Lupascu, Mihai Ciobanu, Victor Botan, Ioan Ga-
briel Sandu, Ion Dragalin, Tatiana Mitina, Ion Sandu // Revista de Chimie. –  
2018. – Vol. 69, Nr 11. – P. 3082-3086. (IF – 1.412).

26. Chimia ecologică și a mediului / Gheorghe Duca, Tudor Lupașcu, 
Elena Nicolau, Elena Culighin ; Univ. de Stat „Dimitrie Cantemir”, Inst. de 
Chimie. – Ch. : S. n., 2018. – 248 p. – ISBN 978-9975-108-51-5.

27. Composite systems for medical applications based on methyl methyl-
silica and biologically active substances / T. V. Krupska, A. P. Golovan,  
L. S. Andriyko, T. Lupascu, G. V. Ostrovska, V. V. Turov // New Materials, 
Compounds and Applications. – 2018. – Vol. 2, Nr 3. – P. 231-242. 
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28. A New Approach to Obtain Aerogels for Gas Safety Applications / 
Corneliu S. Stan, Gabriela Soreanu, Marcel Popa, Petronela Horlescu, Tudor 
Lupascu, Igor Cretescu // Environmental Engineering and Management Jo-
urnal. – 2019. – Vol. 18, Nr 8. – P. 1721-1726. (IF – 1,186).

29. Microbiological Properties of Microwave–Activated Carbons Impreg-
nated with Enoxil and Nanoparticles of Ag and Se / Oleg Petuhov, Tudor 
Lupascu, Dominika Behunová, Igor Povar, Tatiana Mitina, Maria Rusu //  
C – Journal of Carbon Research. – 2019. – Vol. 5, Nr 2: 31. – DOI: https://doi.
org/10.3390/c5020031

30. Ciobanu, Mihai. Adsorbanţi carbonici / Mihai Ciobanu, Tudor Lupaș-
cu ; Univ. de Stat „Dimitrie Cantemir”, Inst. de Chimie. – Ch. : S. n., 2018. –  
90 p. – ISBN 978-9975-108-57-7.

31. Enhanced Biomedical Properties of Chitosan-Enoxil Films / Gheorghe 
Duca, Tudor Lupașcu, Alexandru Gonta, Igor Povar, Nina Timbaliuc, Lucian 
Lupașcu // Farmacia. – 2019. – Vol. 67, Nr 6. – P. 1048-1053 – DOI: https://
doi.org/10.31925/farmacia.2019.6.16 (IF – 1,085).

PROIECTE DE CERCETARE INTERNAȚIONALE ŞI NAŢIONALE:
Conducător și coordonator la 25 de proiecte internaţionale și 10 proiec-

te naţionale. Cele mai relevante sunt:
1. INTAS – 93-2725: Development of New Types of Active Carbons, 

Inorganic Oxides and  Phosphates as Selective Adsorbents and Carriers for 
Catalysts, and their Application in Industry. 

2. INTAS – 94-3608: Decontamination of Exhausted Gases and Sewage 
Water by Chemically Modified Inorganic Ion Exchangers and Active Car-
bons.

3. INTAS – 00174: Water Purification for Food Production.
4. NATO SfP:  Prut River 974064.
5. CRDF-MRDA ME 2 – 3038: Ion Exchangers and Catalysts from Car-

bon Adsorbents for Water   Treating.
6. INTAS- Moldova 05-104-7505: Optimization of Tartric acid and eno-

tanines extraction from winery wastes and their utilization for the synthesis 
of new compounds with  biological activity and antioxidant properties.

7. CRDF-MRDA: Implementation and Optimization of the Activited 
Carbon (AC) Mass-production using Non-traditional Raw Materials.

8. AȘM-MEȘ Ucraina: Un nou sorbent-catalizator pentru purificarea 
apei de compuși ai fierului, manganului și hidrogen sulfurat, 2010-2011.                               
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9. SCOPES – Elveţia: Xenobiotic Input to the Prut River (XENOPRUT)  
2010-2012.

10. BLACK SEA BASIN Nr.2.2.2.72569.201 MIS-ETC 2641,  ECO-
AGRI,  Sharing collectively the competences of the researchers to the farmers 
for a sustainable and ecological exploitation of the agricultural and environ-
ment protection, 2013-2014.

11. Programa FP-7, Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials 
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CĂRBUNII ACTIVI – PRODUŞI CHIMICI 
STRATEGICI PENTRU ECONOMIE

Cărbunii activi prezintă adsorbanţi obţinuţi prin diferite procedee de 
activare a materiei prime carbonizate și necarbonizate ca rezultat al 

tratării chimice, fizico-chimice și mixte a acesteia. Cărbunii activi obţinuţi 
manifestă proprietatea  de a fixa și  a reţine pe suprafaţă substanţele organice 
și anorganice cu care vin în contact. Ei sunt constituiţi dintr-un schelet de 
cărbune  cu canale și pori foarte fini, de adâncimi și diametre variabile, pe a 
căror suprafaţă are loc concentrarea substanţelor adsorbite.

În literatura de specialitate  este atestat un număr mic de lucrări vizând 
structura moleculară cristalină a cărbunilor activi. Despre structurile acestor 
adsorbanţi se concluzionează din datele similare ce se referă la grafit. Se con-
sideră că grafitul și cărbunii activi au  structuri foarte apropiate.

În grafit atomii de carbon formează straturi hexagonale în care aceștia 
sunt legaţi între ei prin orbitali hibrizi SP2. Straturile hexagonale de carbon 
sunt legate între ele prin forţe van der Waals. Lungimea legăturii -C-C- în 
hexagonul de carbon alcătuiește 0,1415 nm, iar distanţa dintre straturile he-
xagonale alcătuiește 0,3354 nm. În realitate, straturile hexagonale de carbon 

în cărbunii activi se află  la o distanţă cuprinsă 
între 0,344÷0,365 nm.

Schematic, structura cărbunilor activi 
poate fi reprezentată după cum urmează în 
fig. 1.1. În procesul de mangalizare a materiei 
prime lemnoase se formează microcristaliţi, 
care, conform investigaţiilor spectrale, au o 
structură asemănătoare cu cea a grafitului. 
Diametrul proiecţiei în plan a microcristali-
tului are valori  cuprinse între 2 și 5 nm. Înăl-
ţimea microcristalitului are valori cuprinse 
între 1,0-1,3 nm. Astfel, fiecare microcristalit 
este alcătuit din 3-4 straturi paralele de inele 
active hexagonale de carbon. Dimensiunile 
microcristaliţilor în cărbuni activi alcătu-
iesc aproximativ 1 x 2 nm. Această structură 

Fig. 1.1. Structura straturilor 
hexagonale de carbon
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a cărbunilor activi le permite să posede o suprafaţă de până la 2000 m2/g. 
De regulă, suprafaţa geometrică a cărbunilor activi este cuprinsă între 500 și  
1500 m2/g. Aceste date indică asupra faptului că nu întreg spaţiul, cuprins 
între straturile paralele de inele hexagonale de carbon, este accesibil molecu-
lelor sau atomilor adsorbaţilor.

Muchiile cristaliţilor inelelor hexagonale din cărbunii activi conţin can-
tităţi mici de heteroatomi și, în primul rând, atomii de oxigen. Acest fapt 
se datorează naturii materiei prime din care este obţinut cărbunele activ și 
procedeului de activare utilizat. Grupele funcţionale formate datorită hete-
roatomilor de pe muchiile cristaliţilor influenţează asupra distanţei dintre 
straturile paralele ale inelelor hexagonale de carbon și asupra capacităţii de 
adsorbţie a cărbunilor activi. Astfel, structura cărbunilor activi variază de la 
cea a grafitului până la una haotică. În realitate, cărbunii activi sunt constitu-
iţi din structuri cristaline și structuri amorfe ale carbonului.

Proprietăţile adsorbante ale cărbunilor activi sunt cunoscute din secolul 
XVIII. În anul 1773 chimistul german Karl Seele a relatat despre adsorbţia 
gazelor pe cărbuni din lemn. Ceva mai târziu, în anul 1785 chimistul rus  
F. Loviţ a stabilit că mangalul din lemn are proprietatea de a decolora soluţi-
ile apoase. Această descoperire știinţifică a prezentat începutul utilizării căr-
bunilor activi în industria alimentară la decolorarea siropului de zahăr. Cu 
toate acestea, producerea industrială a cărbunilor activi a fost posibilă doar 
la începutul secolului nostru. O dezvoltare intensă a producerii cărbunilor 
activi a avut loc în timpul Primului Război Mondial când cărbunii activi au 
fost utilizaţi în calitate de adsorbanţi în măștile antigaz.

Din timpuri îndepărtate se cunoaște utilizarea cărbunilor activi în deto-
xificarea organismului uman.

Odată cu dezvoltarea industriei cantităţile de cărbune activ produs în 
lume crește continuu. Conform, în anul 1977 volumul global de producere a 
cărbunilor activi a constituit circa 300 mii tone. Datele prezentate în catalogul 
„Organizaţia Dezvoltării Industriale a Naţiunilor Unite” arată că producerea 
mondială a cărbunelui activ este concentrată în Japonia, SUA și ţările Europei 
de Vest. În acestea din urmă, în 1992 s-au utilizat circa 110 mii tone de căr-
bune activ. Printre cei mai mari utilizatori ai produsului dat în Europa Occi-
dentală se evidenţiază Germania (30 mii t), Spania (14 mii t), Italia (14 mii t),  
Franţa (11 mii t), Olanda (11 mii t), Belgia (7 mii t) etc. În fosta URSS în 
1990 s-au utilizat circa 31 mii tone de cărbune activ. Principalii producători  
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ai acestuia în Europa de Vest sunt Franţa (CHEMVIRON, 20 mii t), Ger- 
mania (VFT, 5 mii t) etc.

Conform datelor oficiale prezentate la momentul actual de către minis-
terele și departamentele de resort, Republica Moldova are nevoie anual de 
circa 240 tone de cărbuni activi, utilizate în tehnologiile de potabilizare a 
apelor de suprafaţă și subterane (180 t), industria alimentară (50 t) și ocroti-
rea sănătăţii omului (10 t). Însă cantităţile reale necesare Republicii Moldova 
depășesc cu mult aceste cifre, dat fiind faptul că aria de utilizare a cărbu-
nilor activi trebuie să fie similară ţărilor cu economie avansată, mult mai 
largă: purificarea gazelor industriale, apelor reziduale, protecţia individuală 
și colectivă de gaze nocive. La fabricile de prelucrare a fructelor în Republica 
Moldova, conform datelor statistice, anual se acumulează mai mult de 10 mii 
tone de sâmburi de caise, piersici, prune. La fabricile de prelucrare a strugu-
rilor în urma proceselor tehnologice se obţin circa 30 mii tone de seminţe. 
După cum a fost menţionat mai sus, subprodusele vegetale conţin în masa 
lor, de rând cu masa lemnoasă, un șir de substanţe preţioase, cum ar fi uleiu-
rile vegetale, iar seminţele de struguri conţin și enotanină.

În Republica Moldova anual unica sursă de materie primă regenerabilă 
pentru obţinerea cărbunilor activi sunt sâmburii de fructe, seminţele de stru-
guri, cojile de nuci. Subprodusele vegetale menţionate, împreună cu masa 
lemnoasă utilizată pentru obţinerea cărbunilor activi, mai conţin un șir de 
substanţe preţioase, cum ar fi uleiurile vegetale, iar seminţele de struguri pe 
lângă uleiuri conţin și enotanină. Uleiurile vegetale obţinute din seminţe de 
struguri și din miezul sâmburilor de fructe sunt produse foarte preţioase și 
se utilizează în scopuri alimentare, farmaceutice, cosmetice etc. Enotanina 
posedă proprietăţi antiseptice, de aceea ea este folosită atât în scopuri farma-
ceutice, cât și în producerea băuturilor.

Superioritatea cărbunilor activi obţinuţi din materia primă indicată faţă 
de cărbunii activi fabricaţi din alte materii prime bogate în carbon se expli-
că prin structura poroasă  a materiei prime vegetale care permite formarea 
scheletului de cărbune cu pori fini.

Pentru a elucida mecanismele de bază ale reacţiilor chimice care se 
produc în timpul proceselor de mangalizare și de activare a fost cercetată 
compoziţia elementelor C, H, O, N în materia primă, mangal și cărbunele 
activ. Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul 1.1. Conform acestor 
date, precum și compoziţiei chimice a gazelor condensabile și necondensabile  
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care conțin  alcooli, acizi, fenoli, toluienă, xilol, terpeni volatili (limonenă, 
ninenă), hidrocarburi saturate și nesaturate, furfurol etc. rezultă următoarea 
schemă a reacţiei chimice de piroliză a materiei prime vegetale utilizate:

 [(C6H10O5)45·18C·23O·6H]n            nC138H52O18 + nC6H5OH + nCH3OH +
       sâmburi de piersici                            mangal

                                  
+ nCH3COOH + nCH3CH2COOH + 

nC2H5OH+     + nCH3COOH nCH3CH2COOH + nC2H5OH + 

nCxHy + nCO2 + nCH4 + nCO + nH2O + etc. + ΔH                                 (1.1)
Pentru determinarea calităţii produsului finit ce urmează a fi obţinut este 

necesară cunoașterea conţinutului de cenușă în materia primă. Cenușa repre-
zentată de sărurile minerale este un factor important nedorit pentru cărbunii 
medicinali, atât prin elementele prezente, cât și prin ponderea ei procentuală. 
Rezultatele (tabelul 1.2) ne permit să constatăm că sâmburii de fructe și cojile 
de nuci reprezintă o materie primă cu un conţinut scăzut de cenușă, ceea ce în 
final conduce la obţinerea unor cărbuni activi cu un conţinut redus de cenușă 
comparativ cu cei obţinuţi din alte materii prime (turbă, antracit, huilă etc.).

Cercetările efectuate la instalaţia micropilot au demonstrat că durata 
optimă de mangalizare a materiei prime este de 2 ore, iar temperatura optimă 
în lipsă de oxigen este de 350-400 oC. Mangalul obţinut în condiţii pilot și in-
dustriale avea următorii indici de calitate care sunt prezentaţi în tabelul 1.3.

Aceste rezultate ne demonstrează că mangalul obţinut are un conţinut 
optim de carbon și materii volatile. Indicii de calitate reflectă categoria su-
perioară a mangalului produs din materie lemnoasă și posibilitatea obţine-
rii cărbunilor activi de calitate mai bună și cu un randament superior, ceea 
ce constituie importante avantaje sub aspect economic. Densitatea reală a 
mangalului obţinut este de 1,5 g/cm3, iar masa volumetrică alcătuiește 0,4 g/cm3. 
Mangalul obţinut prin distilare uscată în atmosferă inoxidabilă posedă o ca-
pacitate de adsorbţie redusă. Aceasta se datorește faptului că în timpul man-
galizării se formează diferite hidrocarburi grele (gudroane) care se depun 
în porii mangalului, micșorându-i capacitatea de adsorbţie a gazelor sau a 
substanţelor dizolvate în faze lichide. 

t oC
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Tabelul 1.1 
Conţinutul elementelor C, H, N, O în materia 

 primă vegetală, mangal și cărbunele activ

Mostra
Rata, %

C H O N
Coji din sâmburi de piersici 43,91 5,73 56,09 –
Coji din sâmburi de caise 46,02 6,41 47,57 –
Coji din sâmburi de prune 46,75 6,47 46,78 –
Coji de nuci 47,41 6,07 46,52 –
Sâmburi de struguri 51,34 6,53 38,51 3,62
Mangal de piersici 82,90 2,60 14,40 –
CA din piersici (24) 90,39 1,05 8,56 –
CA din caise (23) 90,62 1,13 8,25 –
CA din struguri (26) 70,85 0,80 28,35 –
CA din nuci (16) 79,35 1,41 19,24 –

Tabelul 1.2
Indicii de calitate ai materiei prime vegetale

Materia primă Cenușă, % Umiditate, %

Sâmburi de piersici 0,30 9,98
Sâmburi de prune 0,25 6,09
Sâmburi de caise 0,95 7,14
Seminţe de struguri 2,77 5,18
Coji de nuci 0,50 4,37

Tabelul 1.3 
Indici de calitate ai mangalului din sâmburi de fructe și coji de nuci

Materie primă
Randament, 

%
Umiditate, 

%
Cenușă, 

%
Substanţevolatile, 

%
Carbon 
fix, %

Indice de 
iod, mg/g

Sâmburi de piersici 39,91 1,74 0,73 19,37 78,16 260

Sâmburi de prune 31,72 0,19 0,57 20,86 78,08 156

Sâmburi de caise 37,51 0,71 0,85 20,66 77,78 272

Seminţe de struguri 46,25 1,15 6,22 36,09 56,54 240

Coji de nuci 31,50 0,50 1,45 20,18 76,78 311
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În marea sa majoritate cărbunii activi sunt obţinuţi prin procedee fizi-
co-chimice de activare. Acest procedeu, în principiu, se axează pe procesele 
fizice și chimice care decurg la interacţiunea gazelor de activare (bioxidul 
de carbon, vaporii de apă sau amestecul acestora) cu materia primă carbo-
nizată (mangalul). În acest proces materiile volatile și o parte din carbonul 
amorf din mangal se oxidează cu agenţii de activare. În așa mod, se formează 
structura poroasă a cărbunilor activi. În procesul de activare este necesar de 
a minimaliza oxidarea suprafeţei mangalului și de a obţine cărbuni activi cu 
parametri de structură și capacităţi de adsorbţie sporite. Pentru a atinge acest 
scop, este necesar ca procesul de activare să se producă în acele  condiţii ter-
mice, presiune etc., când difuzia gazelor de activare în interiorul mangalului 
și eliminarea gazelor obţinute în procesul reacţiilor chimice să fie maxime. În 
mod empiric s-a stabilit că procesul optimal de activare are loc în intervalul 
de temperaturi 800-900 °C.

Vaporii de apă interacţionează mai intens cu mangalul decât cu bioxidul 
de carbon. Aceasta se datorează faptului că, în primul rând, molecula de apă 
este polară, în al doilea rând, mărimea moleculei de apă și coeficientul de 
viscozitate este mai mic. Acești factori conduc la majorarea coeficientului de 
difuzie a vaporilor de apă în interiorul particulelor de mangal  în comparaţie 
cu moleculele bioxidului de carbon.

Oxidul de carbon care se formează în procesul de activare nu frânează 
dezvoltarea reacţiei chimice, din motiv că la temperaturi înalte acesta inter-
acţionează în pori cu vaporii de apă conform reacţiei:

                               CO+H2O → CO2+H2                                                           (1.2)

Dioxidul de carbon obţinut interacţionează la rândul său cu carbonul 
amorf din mangal conform reacţiei: C+CO2→2CO. Coeficientul molecular 
de difuzie din pori a hidrogenului este de 10 ori mai mare  decât a oxidului și 
bioxidului de carbon: Factorii enumeraţi mai sus favorizează procesul fizico-
chimic de activare a materialului carbonizat și conduce la obţinerea cărbuni-
lor activi cu proprietăţi performante.

După cum a fost menţionat mai sus, procesul fizico-chimic de activare  
se exprimă prin ecuaţia materială:   

                   C+H2O→CO+H2;         DH=+117 KJ/g.moli                       (1.3)

La temperatura de 940 °K variaţia energiei libere este egală cu zero, iar 
constanta de echilibru a acestei reacţii este egală cu unu. Paralel cu reacţia 
1.3., în procesul activării se mai produc și reacţiile care urmează:  
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         C+2H2O→CO2+2H2       DH=+75 KJ/g.mol;                       (1.4)

         C+CO2→2CO                DH=+159 KJ/g.mol;                    (1.5)

         CO2+H2→CO+H2O        DH=+38KJ/g.moli                        (1.6)

Moleculele vaporilor de apă, bioxid de carbon, oxigen și alte gaze de 
activare sunt reţinute pe suprafaţa mangalului prin intermediul forţelor de 
dispersie dintre moleculele adsorbaţilor și atomii adsorbantului.

Orice material carbonos conţine cristaliţi de dimensiuni mici. Acestea 
formează o suprafaţă mare de contact, care interacţionează cu moleculele 
adsorbite. Atomii de carbon în astfel de situaţie sunt în stare energetică exci-
tată. Moleculele de apă au o asimetrie electrică pronunţată. Aceste fenomene 
conduc la interacţiuni de ordin de efect de inducţie și de orientare. Aceste 
forţe de interacţiune sunt slabe și sunt specificate pentru adsorbţia fizică.

Structura cristaliţilor de grafit din componenţa mangalului este ne-
uniformă. Astfel atomii de carbon în aceste structuri sunt în diferite stări 
energetice. Aceasta se reflectă în primul rând la atomii de carbon situaţi pe 
muchiile cristaliţilor. În aceste stări energetice atomii de carbon posedă dife-
rite proprietăţi de adsorbţie și afinităţi pentru reacţii chimice. La temperaturi 
relativ mici au loc procesele de adsorbţie fizică datorită forţelor van-der-Wa-
als. Moleculele de adsorbat sunt apropiate de către suprafaţa cristalitului la o 
distanţă relativ mare. Schematic acest fenomen în cazul adsorbţiei bioxidului 
de carbon pe grafit poate fi ilustrat prin figura care urmează:

Moleculele adsorbaţilor astfel adsorbite pot să părăsească ușor suprafaţa 
adsorbantului la încălzire sau la diminuarea presiunii în sistem.
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Adsorbţia chimică se produce la temperaturi relativ mari. Pentru astfel 
de adsorbţie sunt caracteristice toate criteriile reacţiilor chimice: energia de 
activare, efectul termic aproape de entalpia reacţiei chimice.

În urma chemosorbţiei se produce reacţia propriu zisă pe suprafaţa 
mangalului. Viteza reacţiei de interacţiune a vaporilor de apă cu carbonul 
solid este redată prin ecuaţia:

                   (1.7)

în care: K1 este un coeficient care depinde de viteza de adsorbţie a mole-
culelor de apă pe suprafaţa hidrogenului de pe suprafaţa carbonului; K3 –  
constanta care depinde de viteza reacţiei de interacţiune a moleculelor de 
H2O cu carbonul.

Viteza de interacţiune a carbonului cu vaporii de apă se diminuează esen-
ţial de prezenţa hidrogenului în sistem. Prezenţa oxidului de carbon în sistem 
practic nu influenţează asupra vitezei reacţiei carbonului cu vaporii de apă.

Coeficienţii K2  și K3 exponenţial se micșorează odată cu creșterea coefi-
cientului de temperatură de peste 1000 oC numitorul relaţiei 1.7. practic este 
egal cu o unitate și atunci ecuaţia 1.7 obţine expresia:

  
          (1.8)

Ordinul reacţiei C + H2O→CO + H2 se modifică de la unu până la zero. 
Ordinul zero al reacţiei este specific pentru temperaturi mici a reacţiei când 
suprafaţa cărbunelui este saturată cu molecule de apă. Procesul de activare 
a cocsului cu vapori de apă în baza modelului difuzional-cinetic poate fi ex-
primat prin relaţia:

             (1.9)

în care: 
Ko este constantă; E – energia de activare; R – constanta universală a 

gazelor; T – temperatura absolută; presiunea vaporilor de apă pe suprafaţa 
adsorbantului; Po – presiunea parţială a vaporilor de apă în sistem.
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Rezolvarea comună a ecuaţiilor 1.7. și 1.9. permite determinarea vitezei 
reacţiei de activare a carbonului sub formă de sferă cu vapori de  apă care se 
exprimă după cum urmează:

(1.10)

Viteza procesului de activare a mangalului depinde de natura materiei 
prime, utilizată pentru obţinerea cărbunilor activi, dimensiunile mangalului 
supus activării, temperatură, compoziţia gazelor de activare, viteza de difu-
zie a gazelor spre suprafaţa mangalului și de evacuarea produselor gazoase 
a reacţiei, de presiune, prezenţa catalizatorilor pe suprafaţa mangalului etc. 

În procesul de activare a mangalului cu vaporii de apă sunt posibile 5 
domenii:

 ■ domeniul cinetic în care viteza procesului este determinată de viteza 
reacţiei chimice propriu-zise;

 ■ domeniul intermediar, în care viteza este determinată de difuzia va-
porilor de apă în porii particulei de mangal;

 ■ domeniul difuziei interne în care viteza procesului pe suprafaţa par-
ticulei este determinată de reacţia propriu-zisă, iar în centrul particulei con-
centraţia vaporilor de apă tinde spre zero. Viteza sumară a reacţiei este de-
terminată atât de viteza reacţiei chimice, cât și de difuzia în porii particulei;

 ■ domeniul de tranziţie în care viteza procesului de interacţiune este frâ-
nată de transferul vaporilor de apă din mediul gazos spre suprafaţa exterioară;

 ■ domeniul difuziei externe în care viteza procesului este determinată 
de transferul vaporilor de apă din mediul gazos spre suprafaţa reagentă.

Cantitatea de carbon, care reacţionează în timpul procesului chimic cu 
vaporii de apă, poate fi calculată din reacţia:

                                       (1.11)

În care: Xc – gradul de conversitate a carbonului;
K1 – constanta vitezei reacţiei;

         – presiunea vaporilor de apă;
      t – timpul desfășurării reacţiei.
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După cum a fost menţionat anterior, la temperaturi obișnuite bioxidul 
de carbon este reţinut de către suprafaţa mangalului doar prin forţe wan-der-
Waalsiene de adsorbţie, adică prin adsorbţia fizică.

Odată cu mărirea temperaturii moleculele de CO2 adsorbite se desprind 
de suprafaţa adsorbantului. La circa 400 oC practic toată cantitatea de bioxid 
de carbon adsorbită este disorbită.

În aceste condiţii de temperatură este favorabilă adsorbţia chimică a bi-
oxidului de carbon, care obţine posibilitatea de a se apropia la distanţe mici 
de suprafaţa mangalului, ceea ce dă posibilitate din punct de vedere energetic 
să se desprindă din moleculă un atom de oxigen, care interacţionează cu 
atomii de carbon aflaţi într-o stare energetică favorabilă. Acest proces poate 
fi redat prin schema care urmează și se desfășoară în intervalul de tempe-
raturi 550 – 600 oC. Creșterea temperaturii reacţiei peste 700 oC conduce 
la descompunerea complecșilor-ceto, ceea ce conduce la formarea structurii 
poroase a cărbunilor activi. Cercetările efectuate la instalaţia micropilot au 
demonstrat că durata optimă de mangalizare a materiei prime este de 2 ore, 
iar temperatura optimă în lipsă de oxigen este de 350-400 oC. 

Mangalul obţinut prin distilare uscată în atmosferă inoxidabilă posedă 
o capacitate de adsorbţie redusă. Aceasta se datorește faptului că în timpul 
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mangalizării se formează diferite hidrocarburi grele (gudroane) care se de-
pun în porii mangalului, micșorându-i capacitatea de adsorbţie a gazelor sau 
a substanţelor dizolvate în cantităţi substanţiale. Toate procedeele de activare 
a mangalului pe căi fizico-chimice și de obţinere a cărbunilor activi au la 
baza lor următoarele principii:

 ■ împiedicarea formării în masa mangalului a gudroanelor care astupă 
în mare măsură porii;

 ■ îndepărtarea cât mai completă a gudroanelor din porii mangalului, 
lăsând astfel scheletul de cărbune cu porii liberi, ceea ce determină formarea 
unei suprafeţe specifice maxim posibile. Îndepărtarea gudroanelor trebuie 
făcută astfel, încât scheletul de cărbune să nu suporte o oarecare modificare 
nedorită: mărirea diametrului porilor sau favorizarea formării golurilor în 
masa cărbunelui, consecinţe care ar reduce mult capacitatea de adsorbţie;

 ■ interacţiunea agenţilor de activare (H2O, CO2) cu carbonul amorf 
din scheletul mangalului, ceea ce conduce la formarea numeroșilor pori de 
diferite dimensiuni.

 ■ Activarea prin procedee fizico-chimice depinde de capacitatea de 
interacţiune a mangalului, temperatură, mărimea particulelor, compoziţia și 
viteza gazelor de activare. În cazul interacţiunii carbonului cu vaporii de apă 
există 5 domenii de realizare a acesteia:

 ■ domeniul cinetic în care viteza procesului este determinată de viteza 
reacţiei chimice propriu-zise;

 ■ domeniul intermediar, în care viteza este determinată de difuzia va-
porilor de apă în porii particulei de mangal;

 ■ domeniul difuziei interne în care viteza procesului pe suprafaţa par-
ticulei este determinată de reacţia propriu-zisă, iar în centrul particulei con-
centraţia vaporilor de apă tinde spre zero. Viteza sumară a reacţiei este de-
terminată atât de viteza reacţiei chimice, cât și de difuzia în porii particulei;

 ■ domeniul de tranziţie în care viteza procesului de interacţiune este frâ-
nată de transferul vaporilor de apă din mediul gazos spre suprafaţa exterioară;

 ■ domeniul difuziei externe în care viteza procesului este determinată 
de transferul vaporilor de apă din mediul gazos spre suprafaţa reagentă.

Spre deosebire de activările fizico-chimice, activarea chimică este înso-
ţită de alte reacţii chimice.

Substanţele chimice utilizate în calitate de agenţi de activare (ZnCl2, 
H2SO4, H3PO4 etc.)  pătrund în particulele iniţiale de materie primă și inter-
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acţionează cu produsele descompunerii termice. Aceasta conduce la diminu-
area degajării substanţelor volatile și împiedicarea contractării particulelor, 
ceea ce determină randamentul sporit de obţinere a cărbunilor activi prin 
procedee chimice. Activarea chimică are următoarele avantaje:

 ■ activarea și mangalizarea decurg concomitent;
 ■ randamentul sporit de obţinere a produsului finit;
 ■ temperatura de activare relativ joasă.

Procedeele de activare mixtă cuprind un șir de procese chimice caracte-
rizate prin reacţii catalitice care se produc sub acţiunea substanţelor impreg-
nate. Activarea chimică a materialului cărbunos se produce la o temperatură 
mai joasă în comparaţie cu activarea fizică. Interacţiunea agentului de activa-
re cu carbonul din mangal decurge mai intens în cazul procesului de activare 
mixtă. Prin metoda de rezonanţă electronoparamagnetică s-a demonstrat că 
sub acţiunea vaporilor de apă suprafaţa mangalului se modifică, formând 
structuri aromatice în scheletul cărbunelui activ. Mecanismul acestor reacţii 
constă în formarea de radicali.

Sursele bibliografice existente cu privire la obţinerea cărbunilor activi 
denotă că pentru numeroși cercetători din domeniu, elaborarea procedeelor 
tehnologice eficiente de obţinere a cărbunelui activ prin ameliorarea utilaje-
lor, optimizarea regimului termic, impregnarea diferitor catalizatori, tratarea 
specifică a materiei prime etc. prezintă la moment un obiectiv de actualitate. 
Aceasta va constitui o prioritate vitală atâta timp cât vor fi solicitaţi cărbunii 
activi în activitatea umană. Sub aspectul vizat au fost elaborate procedee de 
obţinere a cărbunilor activi din subproduse vegetale prin procedee de acti-
vare fizico-chimică.

Esenţa acestor procedee constă în faptul că mangalizarea se efectuează 
prin tratament termic primar la temperatura de 400-500 oC în lipsa oxigenu-
lui. Activarea mangalului se petrece la temperatura de 800-1100 oC cu vapori 
de apă sau bioxid de carbon. Cărbunele activ obţinut se macină și se separă în 
următoarele fracţiuni: mai mici de 0,25 mm, 0,25-1,00 mm și 1,00-3,00 mm. 
Realizarea acestor procedee a condus la obţinerea cărbunilor activi cu pro-
prietăţi ameliorate. Astfel, au fost obţinuţi cărbunii activi CAS-16, CAS-23,  
CAS-24, CAS-36.

Pornind de la părţile de masă ale carbonului, hidrogenului, oxigenului 
în mangal și în cărbunii activi, propunem următoarea schemă a reacţiilor 
chimice de transformare a mangalului în cărbune activ:
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n(C138H32O18) + 46n H2O           n(C78H10O3) + 60n CO + 66n H2 + ΔH
  mangal     cărbune activ

      60n CO + 30n O2 = 60n CO2 – ΔH 
 66n H2 + 33n O2 = 66n H2O – ΔH 

Au fost elaborate, de asemenea, tehnologii de obţinere a cărbunilor activi 
prin procedee chimice și mixte. În calitate de agenţi de activare în procedeele 
chimice au fost utilizaţi acidul fosforic și acidul sulfuric concentrat. Proce-
deele de obţinere a cărbunilor activi au fost descrise în capitolul precedent. 
Prin aceste procedee au fost obţinuţi cărbunii activi NCAU-300, NCAU-350, 
NCAU-450, CAS-HS, iar prin procedee mixte de activare – cărbunii activi 
CAS-KH, CAS-K2. Având în vedere partea de masă a elementelor C, H, O în 
materia primă și în cărbunii activi obţinuţi se propune următoarea schemă 
de reacţie:

n(C146H230O100)                 n(C146H90O45) + 55n H2O + ΔH
          coji de nuci       cărbune activ

Practic, procesul de obţinere a cărbunilor activi prin activare chimică se 
reduce la deshidratarea materialului lemnos din cojile sâmburilor de fructe, 
nuci, și seminţe de struguri.

Pornind de la faptul că materialul lemnos constă în marea sa majoritate 
din hidraţi de carbon și, în special, din celuloză din punct de vedere stereo-
chimic procesul de obţinere a cărbunilor activi din coji de fructe și de nuci 
poate fi redat conform schemei din figura 1.2.

t oC

t o, H3PO4
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a) Procesul de mangalizare

Figura 1.2. Schema transformării celulozei în mangal

b) Procesul de activare

Figura 1.3. Schema transformării mangalului în cărbune activ
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Procesul de formare a porilor poate fi redat prin schema care urmează:

              Mangal        Cărbune activ

Figura 1.4. Schema formării porilor în procesul conversiei  
mangalului în cărbune activ

1 – macropori; 2 – mezopori; 3 – micropori

Cărbunii activi obţinuţi prin procedeele de activare menţionate mai sus 
au fost supuși cercetărilor în vederea stabilirii parametrilor de structură și 
capacităţii lor de adsorbţie. În acest scop au fost măsurate izotermele de ad-
sorbţie și desorbţie ale vaporilor de benzen la diferite presiuni relative. 

Utilizând metodele standard, au fost stabilite valorile următorilor para-
metri: volumul sorbtiv al porilor (Vs), volumul microporilor (W01), volumul 
supermicroporilor (W02), energia caracteristică de adsorbţie în micropori 
(E01), energia caracteristică de adsorbţie în supermicropori (E02), raza mi-
croporilor (X1), raza supermicroporilor (X2), suprafaţa geometrică (Sgeom.), 
volumul mezoporilor (Vme), suprafaţa geometrică a mezoporilor (Sme), volu-
mul macroporilor (Vma). Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul 1.4.

Valorile volumului sorbtiv al porilor cărbunilor activi determinat prin 
sorbţia vaporilor de benzen, indicele de iod, indicele albastru de metilen, 
conţinutul de cenușă determinaţi pentru cărbunii activi proprii și pentru cei 
din alte state sunt prezentate în tabelul 1.5.

Analiza rezultatelor prezentate în tabelele 1.4 și 1.5 ne permite să con-
chidem că prin activare chimică se obţin cărbuni activi cu parametri de 
structură și capacităţi de adsorbţie înalte. În astfel de tipuri de cărbuni activi 
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predomină mezo- și macroporii. Indicii de calitate ai cărbunilor activi obţi-
nuţi prin procedee fizico-chimice și mixte de activare sunt destul de ridicaţi. 
În astfel de tipuri de cărbuni activi predomină micro- și mezopori. În baza 
rezultatelor prezentate în tabelele 1.4, 1.5 putem conchide că prin procedeele 
elaborate pot fi obţinuţi adsorbanţi competitivi sau chiar mai performanţi în 
comparaţie cu produsele renumitelor firme din Vest și Est.

Tabelul 1.4
Valorile parametrilor de structură și capacităţii de adsorbţie ale cărbunilor activi
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Tabelul 1.5
Indicii de calitate ai cărbunilor activi

Mostra de cărbune 
activ, sursa

Vs prin 
benzen, cm3/g

Indice de 
iod, mg I2/g

Indice A. 
M., mg/g

Cenușă, 
%

CAS-23, piersici 0,757 1253 350 10,80
NCAU-350, nuci 1,210 1450 435 1,20
CAS-24, prune 0,779 1287 385 9,00
CAS-26, struguri 0,473 1263 255 22,10
CAS-KH 0,602 1245 250 6,33
CAS-K2 0,520 1227 90 9,42
CAS-HS 0,817 1077 300 5,58
CA – Franţa 0,398 1040 105 7,10
Hidronorit – Olanda 0,586 1183 285 4,88
Norit – Olanda 0,687 1187 345 5,44
Picarbon – Franţa 1,165 1050 360 10,00
Carbovit – Ucraina 0,765 1260 360 7,3
Carboactin – Rusia 0,574 1082 275 7,0
GAC – România 0,497 1172 210 11,68
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CĂRBUNI ACTIVI OXIDAŢI, IMOBILIZAREA 
METALELOR GRELE PE ADSORBANŢI MODIFICAŢI

Cărbunii activi oxidaţi au un rol deosebit, iar în unele cazuri chiar 
decisiv în imobilizarea metalelor grele din diverse soluţii apoase. 

Aceasta se explică prin faptul că agenţii chimici de oxidare modifică suprafa-
ţa cărbunilor activi substanţial, devenind, astfel, purtători ai diferitor grupe 
funcţionale chimice: carboxilice, lactonice, fenolice, hidroxilice, cetonice, 
carbonilice, hinonice, peroxidice etc. Aceasta conduce la starea electronică 
și energetică deosebită a atomilor de carbon de pe suprafaţa cărbunilor ac-
tivi, ceea ce determină apariţia unor proprietăţi specifice la cărbunii activi 
oxidaţi. Paralel cu proprietatea de concentrare pe suprafaţa lor a substanţelor 
aflate în faza de interacţiune, cărbunii activi capătă și alte însușiri, cum ar fi 
cele catalitice, de schimbători de ioni etc.

Suprafaţa cărbunilor activi, venind în contact cu oxigenul, formează 
compuși chimici care au formula generală CxOy. Cercetările efectuate de că-
tre М. Дубинин au demonstrat că acești oxizi sunt de trei tipuri: A, B, C. 
Oxizii de tipul A și B sunt bazici și în contact cu apa se hidratează, formând 
grupe hidroxilice. Astfel de cărbuni au proprietăţi de schimbători de ani-
oni. Oxidul de tipul C are proprietăţi acide și reprezintă de fapt anhidrida 
acizilor carboxilici, care, interacţionând cu apa, formează acizii carboxilici. 
Astfel de cărbuni activi oxidaţi au proprietăţi de schimbători de cationi. Ori-
ginea grupelor funcţionale pe suprafaţa cărbunilor activi oxidaţi este destul 
de complexă. Astfel, cercetând chemosorbţia oxigenului pe negru de fum 
grafitat autorii lucrării au stabilit existenţa a 5 segmente liniare pe curba de-
pendenţei masei oxigenului absorbit în timp. Plecând de la faptul că aceste 
segmente caracterizează energia de activare a procesului de adsorbţie, autorii  
au concluzionat că există cel puţin 5 tipuri de centri activi. Pentru identifica-
rea cantităţii și calităţii grupelor funcţionale au fost utilizate diferite metode 
chimice, fizico-chimice și fizice.

Autorul H. P. Boehm a propus ca pentru identificarea grupelor funcţio-
nale să fie utilizată metoda de titrare cu soluţii apoase de baze cu alcalinitate 
de diferită putere: NaHCO3, Na2CO3, NaOH, C2H5ONa. În acest caz se pre-
supune că hidrocarbonatul de sodiu neutralizează centrele cele mai puternic 
acide, carbonatul de sodiu neutralizează centrele puternic acide și slab acide, 
hidroxidul de sodiu neutralizează toate centrele acide, inclusiv grupele feno-
lice. Etilatul de sodiu reacţionează cu grupele acide de o putere foarte redusă, 
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de exemplu, cu grupele funcţionale ale alcoolilor. Rezultatele acestor cerce-
tări, precum și datele analizei chimice demonstrează existenţa a cel puţin  
4 tipuri de structuri ale cărbunilor activi oxidaţi, după cum urmează:

Capacităţile de adsorbţie a cărbunilor activi oxidaţi diferă radical de cele 
ale cărbunilor activi neoxidaţi. Cărbunii activi oxidaţi devin mai hidrofili da-
torită grupelor funcţionale prezente pe suprafaţa lor, deci apare capacitatea 
de a forma legături de hidrogen cu moleculele de adsorbat.

În timpul oxidării cărbunilor activi au loc cel puţin câteva procese: 
descompunerea catalitică a oxidantului, interacţiunea lui oxidoreducătoare 
cu cărbunele activ și formarea grupelor funcţionale și a oxizilor de fază, di-
strucţia parţială a scheletului cărbunelui activ și formarea acizilor humici și 
fulvici.

Din toate aceste procese cel mai important pentru obţinerea cărbunilor 
activi oxidaţi este procesul de formare a grupelor funcţionale. Celelalte pro-
cese conduc la micșorarea randamentului produsului finit. Formarea acizilor 
humici în procesul de oxidare necesită tratarea cărbunilor activi cu soluţie de 
hidroxid, pentru îndepărtarea lor din cărbunii activi oxidaţi. 

Trebuie de menţionat faptul că o mare importanţă în procesul de oxida-
re o are structura materialului cărbunos. Atomii de carbon situaţi în vârfu-
rile unghiului cristalitului, precum și în locurile cu defecţiuni de structură, 



– 43 –

interacţionează mai energic cu agenţii de oxidare. De regulă, mangalul reac-
ţionează mai intens decât cărbunii activi. Iniţial interacţionează substanţele 
rășinoase, prezente în mangal, iar apoi – carbonul din structurile defectate. 
Autorii acestor lucrări au stabilit următoarea dependenţă: cu cât structura 
materialului cărbunos este mai reglementată, cu atât mai lent decurg pro-
cesele de formare a grupelor funcţionale. În acest sens, dintre substanţele 
cărbunoase grafitul se supune oxidării cel mai greu.

După cum am menţionat mai sus, cărbunii activi oxidaţi pot fi obţinuţi 
prin interacţiunea cărbunilor activi obișnuiţi cu diferiţi oxidanţi.

Utilizarea acidului azotic în calitate de oxidant este descrisă în lucrările 
acestor autori. Dezavantajul principal al acestui oxidant constă în faptul că el 
conduce la formarea cărbunilor activi oxidaţi microporoși, puţin stabili și a 
unor cantităţi relativ sporite de acizi humici. Pentru obţinerea cărbunilor ac-
tivi oxidaţi se aplică și unul din procedeele electrochimice – oxidarea substra-
tului de cărbune activ în zona anodului. Prin această metodă se obţin cărbuni 
activi oxidaţi cu un conţinut de grupe funcţionale de circa 0,1-0,25 mmol/g.

Prin utilizarea peroxidului de hidrogen în calitate de agent de oxida-
re pot fi obţinuţi cărbuni activi de înaltă calitate. Avantajul acestei metode 
constă în excluderea necesităţii de spălare a sorbantului obţinut, deoarece 
peroxidul de hidrogen se descompune în timpul uscării produsului finit. 
Dezavantajul metodei menţionate constă în descompunerea foarte intensă 
a peroxidului de hidrogen, din care cauză suprafaţa cărbunelui activ se oxi-
dează neuniform și se consumă cantităţi mari de reactiv. Despre utilizarea 
peroxidului de hidrogen la oxidarea cărbunilor activi se comunică în lucrări.

Pentru oxidarea cărbunilor activi se mai utilizează oxigenul din aer, sărurile 
acidului cloros, peroxidsulfatul de amoniu, permanganatul de potasiu, ozonul.

Cărbunii activi oxidaţi pot fi obţinuţi și prin metode fizice, de exemplu, 
prin tratare cu raze γ.

Analiza surselor bibliografice ne permite să conchidem că până în prezent 
nu au fost cercetate mecanismele proceselor de sinteză a cărbunilor activi oxi-
daţi din cărbunii activi obișnuiţi, obţinuţi din sâmburi de fructe și coji de nuci. 
De asemenea, nu a fost cercetată chimia suprafeţei acestor cărbuni activi oxidaţi.

Capacitatea cărbunilor activi oxidaţi de a reţine cationii de metale din 
soluţii apoase este cunoscută încă din anii 30 ai secolului nostru. S-a demon-
strat că capacitatea de sorbţie a cărbunilor activi oxidaţi se datorează prezen-
ţei pe suprafaţa lor a grupelor cu caracter acid care se deosebesc nu numai 
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după structură (carboxilice, fenolice, hidroxilice), dar și după capacitatea de 
ionizare (pK de disociere este cuprins între 2-10).

Mecanismul de interacţiune a ionilor de metal cu suprafaţa cărbunilor 
activi modificată prin oxidare este destul de complicat. Astfel, autorii susţin 
că ionii de Cd2+ și Zn2+ se leagă de cărbunii activi oxidaţi prin schimb de ioni. 
Schematic acest proces poate fi redat după cum urmează: 

nC–R–H + Men+ → nC–R–Me + nH+

În cazul când suprafaţa adsorbantului este acoperită, în special, cu grupe 
hidroxilice, sorbţia ionilor de Zn2+ se produce prin joncţiunea dintre comple-
xul hidroxilic al ionului și grupele protonizate de pe suprafaţa cărbunilor activi.

Alţi cercetători susţin că caracterul legăturii ionilor metalelor cu supra-
faţa cărbunilor activi oxidaţi este de tip coordinativ, adică între ionii de metal 
și oxigenul din grupele funcţionale se formează grupe donor-acceptor. Însă 
se constată că ionii metalelor de Cr3+, Cu2+, Fe3+ sunt sorbiţi de către grupele 
funcţionale prin chemosorbţie.

Sorbţia metalelor grele de către cărbunii activi oxidaţi depinde de pH 
și temperatură. Gradul de imobilizare a ionilor de Zn și Cd sporește odată 
cu creșterea pH-lui și a temperaturii. S-a constatat că pH-ul soluţiei are o 
influenţă graduală sau cuantificată asupra sorbţiei ionilor de mercur. Cer-
cetările efectuate au demonstrat că dacă pH-ul este mai mic de 5 din soluţie 
se imobilizează circa 50% din cantitatea de mercur; la valori ale pH-lui mai 
mari de 9 se reţin doar 15-20%. În intervalul pH-ului 3÷10 circa 20-40% de 
mercur adsorbit se află sub formă de Hgo, care se transformă în Hg2+ doar 
la un pH mai mic de 2. În cazul când sorbţia ionilor de mercur are loc în 
prezenţa complexonilor, de exemplu, etilendiamintetra acetatului de sodiu 
(EDTA), reducerea ionilor de mercur până la Hgo nu are loc. Prezenţa în so-
luţie a EDTA conduce la micșorarea sorbţiei ionilor de Zn2+, Cd2+ și Cu2+ de 
către cărbunii activi oxidaţi. Aceasta se explică prin faptul că ionii metalelor 
nominalizate formează compuși coordinativi cu EDTA.

Gradul de reţinere a metalelor grele depinde de parametrii de structură 
ai cărbunilor activi. Cu cât este mai mare suprafaţa cărbunilor activi și mai 
multe grupe funcţionale sunt situate pe ea, cu atât mai mare este nivelul de 
sorbţie a ionilor de metal.

Cu ajutorul spectroscopiei Roentgen, analizei elementelor, spectroscopi-
ei IR-Furie de difuzie reflectată, termoanalizei și adsorbţiei azotului la 77 oK 
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a fost studiată starea metalelor și structura grupelor funcţionale pe suprafaţa 
cărbunilor activ impregnaţi cu Cu (5%), Zn (5%), Mo (3%). S-a demonstrat 
că suprafaţa specifică a cărbunilor activi, ca urmare a impregnării cu metale, 
se micșorează de la 1129 m2/g  până la 1070 m2/g  (Cu), 1004 m2/g (Zn) și 
1076 m2/g (Mo). Cercetările chimiei suprafeţei cărbunilor activi granulaţi 
și măcinaţi au arătat că grupele hidroxile se situează, în special, la suprafaţa 
adsorbantului impregnat. Cuprul și zincul se află pe suprafaţa granulelor de 
cărbune activ sub formă de CuCO3, Cu(OH)2, ZnCO3, pe când Mo se află în 
porii adsorbantului sub formă de oxizi.

Cercetările efectuate în vederea imobilizării ionilor metalelor prin schim-
bul de ioni au demonstrat că valoarea sorbţiei metalelor depinde de structura 
și valenţa cationului. Sorbţia ionilor metalelor alcaline în condiţii statice pe 
cărbuni activi oxidaţi nu este pronunţată, pe când cationii metalelor de tranzi-
ţie, rare, alcalino-pământoase, care sunt polivalente se sorb destul de puternic. 
Astfel de rezultate se obţin și în condiţii dinamice de sorbţie a cationilor.

Proprietăţile cărbunilor activi oxidaţi ca schimbătorilor de ioni diferă 
de cele ale schimbătorilor de ioni clasici. Astfel, dacă prin coloana cu schim-
bători de ioni se trece soluţie de săruri până la stabilirea echilibrului, atunci 
capacitatea dinamică a schimbului ionic nu depinde de condiţiile experienţei 
și de structura cationului, ci este determinată, în primul rând, de cantitatea 
de grupe funcţionale capabile să se schimbe sub aspect ionic la valoarea dată 
a pH-ului. Cercetările la temă, efectuate pe cărbuni activi oxidaţi au demon-
strat existenţa unei dependenţe între capacitatea dinamică de schimb ionic 
și structura ionului. Prezenţa pe suprafaţa adsorbantului a unei cantităţi 
mari de diferite grupe funcţionale care conţin atomi de oxigen coordinativi 
nesaturaţi, mobilitatea sporită a electronilor în joncţiunile chimice permite 
cationilor metalelor să formeze cu grupele funcţionale de pe suprafaţa adsor-
bantului compuși coordinativi. Cele menţionate constată deosebiri esenţiale 
dintre schimbătorii de ioni clasici și cărbunii activi oxidaţi.

Aceste rezultate conduc la ideea că puterea legăturii între ionii metalelor 
și cărbunii activi oxidaţi este diferenţiată, selectivă și determinată de struc-
tura suprafeţei specifice a cărbunilor activi oxidaţi, în care rolul primordial 
revine grupelor  funcţionale cu rol de liganzi.

Analiza surselor bibliografice cu privire la cercetarea proceselor de imo-
bilizare a ionilor metalelor din soluţii apoase pe cărbuni activi oxidaţi a per-
mis stabilirea șirului cationilor în funcţie de puterea legăturii de sorbţie: 
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NH4
+<Na+<Rb+<Cs+<Mg2+<Cd2+<Mn2+<Sr2+<Ca2+<Zn2+<Fe2+<Ni2+<Al3+<Y3

+≤Cr3+≤ ≤Be2+<Cu2+<Fe3+

Cărbunii activi oxidaţi sunt utilizaţi pentru reţinerea metalelor grele în 
tehnologiile de potabilizare a apelor de suprafaţă și subterane, imobilizarea 
radionuclizilor din sistemele acvatice, purificarea soluţiilor de săruri, hidro-
xizi ai metalelor alcaline și alcalino-pământoase.

Informaţiile existente cu privire la imobilizarea metalelor grele pe căr-
bunii activi oxidaţi ne permit să conchidem că în literatură sunt slab abor-
date problemele sorbţiei metalelor grele din amestecuri. S-au atestat puţine 
date referitor la rolul substanţelor humice în structura cărbunilor activi și a 
influenţei acestora asupra procesului de sorbţie a metalelor grele.

Sorbţia și schimbul de ioni au o deosebită importanţă în procesele de 
imobilizare a metalelor grele din diverse soluţii și, în special, din apele de su-
prafaţă la potabilizarea acestora. Pentru selectarea celor mai eficiente metode 
de reţinere a metalelor grele sunt necesare cercetări cu privire la mecanisme-
le de sorbţie a metalelor grele de către adsorbanţi. Cărbunii activi oxidaţi se 
deosebesc de alţi schimbători de ioni prin capacitatea de imobilizare selecti-
vă a ionilor. În acest sens ei sunt pe larg utilizaţi în procesele de eliminare din 
soluţii a metalelor grele care se conţin în cantităţi mici.

După cum a fost relatat anterior, în procesul de oxidare a cărbunilor 
activi cu agenţi chimici are loc formarea pe suprafaţa acestora a unui șir de 
grupe funcţionale cu caracter acid. Ionii de H+ din aceste grupe sunt substi-
tuiţi de cationii metalelor prezenţi în soluţii. S-a demonstrat că sorbţia săru-
rilor de tipul RbCl și CaCl2 de către cărbunii activi oxidaţi se realizează prin 
schimb echivalent de ioni de hidrogen. În soluţii diluate valoarea sorbţiei 
ionilor de metal              se calculează din relaţia:

în care:           – valoarea sorbţiei anionilor;

              – cantitatea de ioni de hidrogen care se degajă din cărbu- 

nii activi.
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Figura 2.1. Dependenţa pH-ului soluţiei de tipul cărbunelui activ 
și de componenţa fazei lichide apoase:  

1 – CAS-16 în apă; 2 – CAS-16 în soluţie de Pb(NO3)2;  
3 – CAS-16 oxidat în apă; 4 – CAS-16 oxidat în soluţie de Pb(NO3)2. 

Eliminarea ionilor de hidrogen în soluţie este confirmată prin faptul 
că în procesul de sorbţie a metalelor grele valoarea pH-ului se micșorează. 
Aceste rezultate sunt prezentate în figura 2.1, din care reiese că la umectarea 
cărbunelui activ neoxidat cu apă valoarea pH-ului crește, deoarece adsor-
bantul conţine mai multe grupe cu caracter bazic decât acid (tabelul 1). La 
adăugarea sării Pb(NO3)2 valoarea pH-ului scade (curba 2) până la valoarea 
pH = 5,5. Aceasta se datorează hidrolizei azotatului de plumb, în urma căreia 
se formează un mediu slab acid. La contactarea cărbunelui activ oxidat cu 
apa valoarea pH-ului se micșorează până la valoarea 4, ceea ce se explică 
prin disocierea grupelor acide de pe suprafaţa sorbanţilor. La adăugarea să-
rii Pb(NO3)2 în soluţie valoarea pH-ului se micșorează și mai mult, ceea ce 
denotă că ionii de Pb2+ substituite ionii de H+ din grupele carboxilice din 
cărbunii activi.

Concentraţia Pb(NO3)2: 5·10-3 mol/l



– 48 –

Cercetările efectuate vizând sorbţia ionilor metalelor cu însușiri de for-
mare a compușilor coordinativi au demonstrat că numărul de ioni H+, de-
gajaţi de pe suprafaţa cărbunelui activ, este mai mic decât cel al ionilor de 
metale (exprimate în mg-ekv/l). Aceasta se explică prin faptul că o parte din 
ionii metalelor formează compuși coordinativi cu grupele funcţionale de pe 
suprafaţa cărbunilor activi oxidaţi.

Forţele de interacţiune a metalelor grele cu grupele funcţionale de pe 
suprafaţa cărbunilor activi oxidaţi depinde de mai mulţi factori, cum ar fi: 
concentraţia soluţiei, pH-ul, temperatura, structura electronică a ionului 
acestuia, raza, cantitatea și calitatea grupelor funcţionale de pe suprafaţa căr-
bunilor activi oxidaţi etc.

Prezenţa pe suprafaţa cărbunilor activi oxidaţi a grupelor funcţionale cu 
diferit caracter conduce la interacţiunea diferenţiată a ionilor de metale cu 
suprafaţa adsorbantului.

Cercetările efectuate au demonstrat că imobilizarea ionilor în exclu-
sivitate prin mecanismul schimbului de ioni are loc doar în cazul sorbţiei 
metalelor alcaline. Alteori, precum a fost deja menţionat, imobilizarea se re-
alizează prin mai multe mecanisme (schimb de ioni, formare de compuși 
coordinativi, adsorbţie fizică și chimică).

O influenţă deosebită în procesul de sorbţie a metalelor grele o are și 
structura porilor cărbunilor activi, adică gradul de accesibilitate al ionilor 
metalelor grele în porii adsorbantului.

În calitate de metale grele au fost utilizaţi ionii de Cd2+, Cu2+, Pb2+ și Fe3+. 
Cercetările au fost efectuate în soluţii  individuale de metalele grele, precum 
și în amestecurile acestora. În calitate de adsorbanţi au fost utilizaţi cărbunii 
activi oxidaţi obţinuţi din sâmburi de piersice, prune, coji de nuci. Caracte-
risticile acestor sorbanţi sunt prezentate în tabelele 1.7. și 1.8. 

Sorbţia ionilor de Cu2+, Cd2+ și Pb2+ din sărurile de azotat s-a studiat în con-
diţii statice în raportul adsorbant : soluţie = 0,1g : 25ml în intervalul de concen-
traţie 0,001-0,01 mol/l. În urma cercetărilor preliminare s-a constatat că saturarea 
CAO cu cationii daţi se stabilește după 6 ore (figura 2.1). Pentru siguranţă cărbu-
nele se pune în contact cu soluţia timp de 24 ore. După aceasta soluţia s-a filtrat și 
s-a determinat concentraţia de echilibru a ionilor de metal după adsorbţie.

Concentraţiile de echilibru ale Cu2+, Cd2+ și Pb2+ s-au determinat prin 
metodă oscilo grafică cu baleiaj a tensiunii. Izotermele de sorbţie ale metale-
lor grele pe cărbunii activi oxidaţi sunt prezentate în figurile 2.2-2.6.



– 49 –

Figura 2.2. Curbele cinetice de adsorbţie ale ionilor metalelor grele:  
Cd (1), Cu (2), Pb (3) pe cărbunele activ oxidat CASO-23

Figura 2.3. Izotermele de adsorbţie ale ionilor de Cu (1), Cd (2), Pb (3)  
pe cărbunele activ oxidat CASO-23
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Figura 2.4. Izotermele de sorbţie ale ionilor de Cu (1), Cd (2), Pb (3)  
pe cărbunele activ oxidat CASO-16

Figura 2.5. Izotermele de sorbţie ale ionilor de Cu (1), Cd (2), Pb (3)  
din amestecuri molare 1:1:1 pe cărbunele activ oxidat CASO-23
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Figura 2.6. Izotermele de sorbţie ale ionilor de Cu (1), Cd (2), Pb (3)  
din amestecuri molare 1:1:1 pe cărbunele activ CASO-16

Analiza rezultatelor ne permit să conchidem că valoarea sorbţiei ionilor 
de metale grele este funcţie atât de natura metalului, cât și de structura și chi-
mia suprafeţei cărbunilor activi oxidaţi. Pe cărbunele activ oxidat CASO-23 
cel mai puternic se imobilizează ionii de Cu2+ și de Pb2+, iar ceva mai slab –  
ionii de Cd2+. Comparând rezultatele sorbţiei ionilor de Cd2+, Cu2+ și Pb2+, 
obţinute pe cărbunii activi oxidaţi CASO-24 și CASO-16, observăm că va-
loarea sorbţiei ionilor de Cd2+ este practic egală cu 0,2 mg-ekv/g. Forma izo-
termei de adsorbţie este aproape dreptunghiulară, ceea ce ne demonstrează 
că procesul de sorbţie este foarte rapid. Aceste date ne permit să conchidem 
că procesul de imobilizare a ionului de Cd2+ are loc în baza mecanismului 
de schimb de ioni și în acest proces participă grupele carboxilice cu caracter 
pronunţat acide. Valorile mici ale sorbţiei se datorează, probabil, și potenţi-
alului ionic mic al ionului de Cd2+. De menţionat că valorile de potenţial ale 
ionilor cercetaţi se situează în ordinea crescândă după cum urmează: Pb2+ > 
Cu2+ > Cd2+ [169]. În ordine similară se situează și valorile sorbţiei ionilor 
indicaţi pe cărbunele activ oxidat CASO-16.

Schematic procesul de imobilizare a metalelor grele prin schimb de ioni 
poate fi reprezentat în figura 2.7.
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Figura 2.7. Schema imobilizării ionilor metalelor grele pe cărbuni  
activi oxidaţi prin schimb de ioni

Figura 2.8. Schema formării compușilor coordinativi pe cărbuni  
activi oxidaţi cu metalele grele
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Ionii de Cu2+ și Pb2+ sunt imobilizaţi de către cărbunii activi oxidaţi și 
prin formarea compușilor coordinativi. Schematic acest proces poate fi redat 
prin schema prezentată în figura 2.9.

Valoarea adsorbţiei ionului de Pb2+ pe cărbunele activ oxidat CASO-16 
depășește cu mult valoarea acestui proces pe cărbunele activ oxidat CASO-23.  
Fenomenul se explică prin dimensiunile mai mari ale porilor CASO-16 decât 
ale porilor CASO-23.

În procesul de adsorbţie a metalelor grele pe cărbunii activi oxidaţi nu 
toate grupele funcţionale cu caracter acid sunt ocupate de ionii metalelor 
grele. Aceasta se explică prin faptul că grupele funcţionale formate în mi-
cropori interacţionează între ele, blocând pătrunderea ionilor hidrataţi ai 
metalelor grele.

Sorbţia metalelor grele din amestecurile lor pe cărbunii activi oxidaţi 
decurge după un alt mecanism. Rezultatele prezentate în figurile 2.5. și 2.6. 
ne demonstrează că în procesul imobilizării metalelor grele, ionii acestora 
sunt prezenţi concomitent în soluţiile apoase. De exemplu, valoarea sorbţiei 
ionului de Cd2+ rămâne aceeași, ca și în cazul sorbţiei ionului din soluţii in-
dividuale. Totodată, valoarea sorbţiei ionului de Pb2+ se micșorează până la 
circa 0,8 mg-ekv/g pe ambele tipuri de cărbune activ. Sorbţia ionului de Cu2+, 
de asemenea, se micșorează și în timpul creșterii concentraţiei de echilibru. 

Rezultatele obţinute conduc la ideea că imobilizarea ionilor metalelor 
grele pe cărbunii activi oxidaţi prezintă un proces complex. Pentru elabora-
rea tehnologiilor de reţinere a metalelor grele din soluţii individuale, precum 
și din amestecuri sunt necesare studii diferenţiale pentru diferite sisteme: 
„ion-soluţie-cărbune” sau „ion-soluţie-amestec-cărbune”. Prin modelarea 
sistemelor reale ale apelor de suprafaţă și cercetarea mecanismelor de ad-
sorbţie pot fi elaborate tehnologii eficiente și durabile.

Studiul dependenţei schimbării pH-lui, conductibilității echivalente, în 
procesul sorbţiei ionilor metalelor grele au demonstrat ca circa 70 % din va-
loarea sorbţiei se datorește schimbului de ioni și 30% - formării legăturilor 
coordinative.

Păstrarea îndelungată a cărbunilor activi, în special, în mediu umed 
conduce la oxidarea suprafeţei acestora. În intervalul de temperatură 200-
800 oC suprafaţa cărbunelui activ se oxidează foarte intens, acest proces fiind 
cel mai pronunţat la 400-500 oC. La temperaturi mai ridicate se produce des-
compunerea oxizilor de pe suprafaţă și eliminarea gazelor CO și CO2.
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S-a constatat că în procesul de oxidare a cărbunilor activi se formează 
diferite grupe funcţionale, de exemplu: carboxilice, fenolice, alcoolice, hi-
droxilice, carbonilice, hinonice, peroxidice. Ca rezultat al cercetărilor pro-
funde autorul H.P. Boehm a stabilit că pe suprafaţa cărbunilor activi oxidaţi 
sunt prezente 4 tipuri de grupe: carboxilice, puternic și slab acide, fenolice și 
enolice. Autorii Н.А. Шилов și М.М. Дубинин au elaborat teoria chimică 
de sorbţie a electroliţilor de către cărbunii activi oxidaţi. Se consideră că în 
urma interacţiunii cărbunelui activ cu oxigenul se formează compuși chimici 
de tipul CxOy care reprezintă oxizi nefazici de 3 tipuri: A, B și C. Oxizii de 
tipul A și B sunt oxizi bazici care interacţionând cu apa formează grupe hi-
droxilice cu proprietăţi de schimbători de anioni și se neutralizează cu acizi. 
Oxidul C are caracter acid și reprezintă anhidrida acizilor carboxilici care, 
interacţionând cu apa, formează acizii carboxilici.

În calitate de agent de oxidare în prezenta lucrare au fost utilizaţi acidul 
azotic concentrat și ozonul. Oxidarea cu acidul azotic concentrat s-a realizat 
într-un balon de sticlă conectat cu un refrigerent cu reflux. Conţinutul din 
balon s-a fiert timp de 3 ore. După aceasta cărbunele activ oxidat a fost se-
parat de acidul azotic și spălat cu apă distilată până la îndepărtarea totală a 
acidului azotic.

În urma interacţiunii acidului azotic cu cărbunii activi se formează can-
tităţi considerabile de acizi fulvici și humici. Primii sunt solubili în apă, de 
aceea ei diluează ușor în timpul spălării. Acizii humici sunt insolubili în apă, 
din acest motiv pentru îndepărtarea lor de pe suprafaţa cărbunilor activi 
oxidaţi este necesar ca adsorbanţii modificaţi să fie trataţi cu soluţie bazică, 
în care acizii humici sunt solubili. După aceasta cărbunii activi oxidaţi sunt 
spălaţi cu apă distilată până la îndepărtarea surplusului de hidroxid din me-
diul cărbunilor activi. Acest tratament conduce la obţinerea formei de Na a 
cărbunelui activ oxidat. Pentru obţinerea formei H, sorbentul se tratează cu 
soluţie de 0,1N HNO3. Cărbunii activi obţinuţi se spală din nou cu apă disti-
lată până la valoarea pH-ului soluţiei egală cu 3,5. 

Cantitatea și calitatea grupelor funcţionale depistate prin metoda 
Boehm sunt prezentate în tabelul 2.1.
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Tabelul 2.1
Calitatea și cantitatea grupelor funcţionale pe cărbunii activi  

neoxidaţi și oxidaţi cu acid azotic concentrat

Mostra de 
cărbune 

activ

Cantitatea grupelor funcţionale, mg.ekv/g,  
titrate cu: Caracterul grupelor

0,1N 
NaOH

0,05N 
NaOH

0,05N 
Na2CO3

0,05N 
NaHCO3

0,1N HCl puternic 
acide

slab 
acide fenolice

CASO-23 3,8 3,3 2,1 1,60 0,18 1,6 0,45 1,25
CAS-23 0,8 0,7 0,3 0,20 0,56 0,2 0,10 0,40

CASO-16 4,2 3,4 2,0 1,65 0,27 1,7 0,35 1,40
CAS-16 0,4 0,4 – – 1,06 – – 0,40

CASO-36 2,2 1,8 1,3 0,80 0,60 0,80 0,50 0,50
CAS-36 0,4 0,2 0,1 – 1,60 – 0,10 0,10

Rezultatele prezentate ne demonstrează că adsorbanţii neoxidaţi conţin 
în cantităţi mici atât grupe cu proprietăţi acide, cât și cu proprietăţi bazice. 
Aceste grupe se formează în procesul activării mangalului cu vapori de apă 
sau cu bioxidul de carbon. Prezenţa lor, practic, nu influenţează proprietăţile 
adsorbante ale cărbunilor activi. În procesul oxidării pe suprafaţa lor se for-
mează cantităţi sporite de grupe cu caracter acid și concomitent cu aceasta 
cantităţile de grupe cu caracter bazic se diminuează. Astfel, cărbunii activi 
oxidaţi obţin însușiri specifice de schimbători de cationi. Procesul care are 
loc în timpul oxidării cărbunilor activi poate fi  redat prin schema prezentată 
în figura 2.9.

Adsorbţia azotului la temperatura 77 oK a fost studiată pe cărbunii ac-
tivi oxidaţi și neoxidaţi. Izotermele de adsorbţie obţinute sunt prezentate în 
figura 2.10.

Evaluarea valorilor adsorbţiei azotului, iodului, vaporilor de benzen și a 
albastrului de metilen au permis determinarea parametrilor de structură și 
a capacităţii de adsorbţie a cărbunilor activi oxidaţi și neoxidaţi. Rezultatele 
obţinute sunt prezentate în tabelul 2.2.

Rezultatele prezentate în figura 2.10. și tabelul 2.2 conduc la ideea că în 
procesul oxidării o parte din atomii de carbon, care formează scheletul căr-
bunelui activ, în special care are o densitate specifică mai mică, se oxidează. 
Astfel, în urma interacţiunii cărbunilor activi cu agenţii de oxidare structura 
adsorbanţilor se modifică. Valoarea adsorbţiei albastrului de metilen pentru 
cărbunele activ CAS-23 în procesul oxidării se micșorează cu 30-50 % pentru 
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cărbunele activ CAS-16 și cu 24 % pentru cărbunele activ CAS-36. Adsorbţia 
moleculelor colorantului albastru de metilen se produce în supermicro- și 
mezopori. Diminuarea valorii adsorbţiei albastrului de metilen ne demon-
strează că volumul de supermicro- și mezopori se micșorează. Totodată se 
micșorează valoarea adsorbţiei iodului și benzenului. Acești adsorbanţi ca-
racterizează volumul tuturor porilor adsorbtivi. Adsorbţia iodului se mic-
șorează cu 34, 23 și 5 % pentru cărbunii activi CAS-23, CAS-16 și CAS-36, 
corespunzător. Diminuarea valorii adsorbţiei iodului ne demonstrează că 
volumul microporilor cărbunilor activi se micșorează în procesul oxidării. 
Totodată, volumul sorbtiv al porilor (Vs) din adsorbţia benzenului și a su-
prafeţei specifice practic nu se schimbă în procesul oxidării. Acest fapt se 
explică prin transformarea microporilor în supermicropori care la rândul lor 
se transformă în mezo- și macropori.

Din figura 2.10 reiese că izotermele de adsorbţie ale tuturor tipurilor 
de cărbune activ (CAS-36 nemodificat, CASO-36-oxidat și tratat cu soluţie 
de sare de fier) până la valori ale P/Ps egale cu 0,95 practic coincid, ceea ce 
conduce la ideea că structura cărbunilor activi în procesul oxidării se mo-
difică neesenţial. În același timp, la presiuni de saturaţie ale adsorbantului 
volumul sorbtiv al cărbunilor activi se micșorează în procesul oxidării. Ad-
sorbţia alcoolului metilic pe cărbunii activi oxidaţi se mărește neesenţial în 
comparaţie cu alţi adsorbanţi nepolari. Aceasta se explică prin faptul că în 
procesul oxidării pe suprafaţa cărbunilor activi apar centri activi hidrofili, 
ceea ce conduce la intensificarea interacţiunii moleculelor de alcool metilic 
cu grupele funcţionale ale adsorbantului.

Prin analiza parametrilor de structură și a capacităţii de adsorbţie a căr-
bunilor activi oxidaţi cu ozon s-a constatat că în procesul ozonării suprafaţa 
cărbunilor activi nu se modifică în pofida faptului că masa substratului se 
micșorează cu 10 %. Aceasta se explică, probabil, prin faptul că concentraţia 
ozonului este mare și carbonul se oxidează până la CO2 care se elimină din 
reacţie.

Rezultatele obţinute ne demonstrează că procesul de obţinere a cărbu-
nilor activi este complex, cu multe aspecte controversate. Proprietăţile căr-
bunilor activi oxidaţi depind de originea (structura) cărbunilor supuși oxi-
dării, condiţiile de oxidare, concentraţie, temperatură, durata procesului. S-a 
constatat că obţinerea sorbanţilor cu proprietăţi de schimbători de cationi 
reprezintă o etapă obligatorie de oxidare, pe când alte însușiri ale cărbunilor 
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activi poartă un caracter sporadic, ceea ce corelează cu datele din literatură. 
Paralel cu proprietatea de schimbători de ioni cărbunii activi oxidaţi posedă 
și pronunţate proprietăţi catalitice în procesul de oxidare a substanţelor or-
ganice și anorganice.

Figura 2.9. Reprezentarea schematică a proceselor de oxidare a  
cărbunilor activi cu formare de grupe funcţionale
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Figura 2.10. Izoterma de adsorbţie a azotului la temperatura de 77 oK  
pe cărbunele activ CAS-23 (1), CASO-23 (2), CAS-36 (3),  

CASO-36 (4) și CASO-Fe-36 (5)

Figura 2.11. Schema blocării microporilor în procesul  
de sorbţie a ionilor metalelor grele



Tabelul 2.2
Parametrii de structură și capacitatea de adsorbţie a cărbunilor  

activi oxidaţi și neoxidaţi

Mostra de 
cărbune  

activ

Capacitatea statică  
de adsorbţie, mg/g

Vs, cm3/g
din adsorbţia 
benzenului

Vs, cm3/g
din adsorbţia 
metanolului

Sgeom., m
2/g

Indice A.M Indice I2

CAS-23 330 1231 0,509 0,457 900
CASO-23 165 810 0,407 0,465 875
CAS-16 300 1239 0,468 0,452 1009

CASO-16 210 950 0,489 0,456 972
CAS-36 375 1236 0,614 – 1130

CASO-36 285 1166 0,620 – 1156
CASO-Fe-36 280 1157 0,629 – 1070
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ADSORBŢIA COLORANŢILOR  
PE CĂRBUNI ACTIVI

Apele reziduale conţin o cantitate sporită de substanţe organice pro-
venite din diverse procese tehnologice. În unele cazuri în apele re-

ziduale pătrund substanţele utilizate în procesele tehnologice, dar care nu se 
conţin în produsele finite. Printre asemenea substanţe organice putem enu-
mera solvenţii organici, substanţele tensio-active, coloranţii, hidrocarburile 
etc. Concentraţia acestor poluanţi poate varia în intervale mari, dar, de regu-
lă, nu depășește câteva grame la litru. Astfel de substanţe organice, de obicei, 
sunt bionedegradabile, de aceea este necesară elaborarea tehnologiilor locale 
de epurare a apelor reziduale, bazate pe procese de coagulare, floculare, oxi-
dare, iar la etapa finală – pe procesele de adsorbţie.

Substanţele organice sunt adsorbite din soluţii apoase mai puternic de 
către cărbunii activi. Aceasta se explică prin nivelul mai ridicat al energiei 
forţelor de dispersie între moleculele substanţelor organice și atomul de car-
bon din structura cărbunelui activ  decât al interacţiunii van der Waals dintre 
moleculele de apă și atomul de carbon al adsorbantului cărbunos.

Energia de interacţiune a forţelor de dispersie este mai mare, în special, 
la moleculele de colorant și substanţele aromatice din cauza structurii plate 
și conţinutului de Pi- electroni în sistemul conjugat al legăturilor chimice.

Cercetările efectuate de către Giles la stabilirea mecanismului de ad-
sorbţie a coloranţilor de către cărbunii activi au demonstrat că colorantul 
este adsorbit sub formă de micele, adică sub formă de molecule de colorant 
asociate. S-a demonstrat, de asemenea, că adsorbanţii poroși au efect de sită. 
Moleculele de colorant pătrund doar în porii cu dimensiunile geometrice 
corespunzătoare. În  interiorul porilor moleculele adsorbite se află în diferite 
stări. O parte din moleculele de colorant se adsorb după principiul volu-
mometric. Aceasta se produce în supermicropori, altă parte de molecule se 
adsoarbe prin formarea stratului monomolecular. S-a demonstrat că densi-
tatea moleculelor adsorbite este diferită în diferiţi pori. Astfel, moleculele 
adsorbite în supermicropori au o densitate mai mare în comparaţie cu cele 
adsorbite în mezo- și macropori.

Valoarea adsorbţiei coloranţilor poate fi utilizată pentru determinarea 
suprafeţei și parametrilor de structură ai adsorbanţilor poroși. În lucrare se 
specifică că procesele de adsorbţie ale albastrului de metilen pe cărbunii ac-
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tivi pot fi utilizate la caracterizarea structurii adsorbanţilor. De asemenea, se 
menţionează că pentru determinarea suprafeţei specifice a adsorbanţilor este 
necesară luarea în calcul și a coeficientului de acoperire a suprafeţei, adică a 
numărului de straturi de adsorbat situate pe adsorbant:

                                                   (3.1);

în care: a – valoarea adsorbţiei maximale;
 w – suprafaţa ocupată de  o moleculă de colorant în stratul de adsorbţie;
 N – numărul lui Avogadro;
 CA – coeficientul de acoperire.

În procesul de adsorbţie a substanţelor organice pe cărbunii activi nu 
este utilizată întreaga suprafaţă geometrică a adsorbantului pentru imobi-
lizarea substanţelor organice nocive. Cercetările efectuate vizând adsorbţia 
coloranţilor pe 40 de tipuri de cărbune de pământ, cu diferită structură au 
demonstrat că suprafaţa specifică a cărbunelui de pământ este ocupată la ni-
velul de 60-70 %. Pentru cărbunele semicocs această valoare este și mai mică, 
alcătuind doar 25 %. Aceeași situaţie se observă și în cazul adsorbţiei colo-
ranţilor pe cărbuni activi. А. М. Когановский a cercetat adsorbţia coloran-
ţilor congo roșu, indigo carmin din soluţii apoase în prezenţa electrolitului 
NaCl pe cărbuni activi, negru de fum, grafit și a demonstrat că partea cotă de 
suprafaţă ocupată de moleculele asociate de colorant depinde atât de supra-
faţa adsorbantului, cât și de diametrul micelei de colorant. Pentru moleculele 
de colorant congo roșu sunt accesibile doar 3-4 % din suprafaţa specifică a 
cărbunilor activi. Moleculele de colorant congo roșu adsorbite se situează în 
3 straturi paralele cu suprafaţa adsorbantului. 

Cercetările vizând influenţa pH-lui soluţiei și a temperaturii asupra 
sorbției coloranților au demonstrat că pH-ul soluţiei practic nu influenţează 
asupra valorii adsorbţiei. Mărimea temperaturii, de regulă, conduce la micșo-
rarea valorii adsorbţiei, însă în unele cazuri acest proces se intensifică odată 
cu mărirea factorului dat. Aceasta se explică prin faptul că valorile înalte de 
temperatură micșorează factorul de asociere a coloranţilor, micela devine mai 
mică și poate pătrunde în porii care sunt inaccesibili pentru micelele mari.

Pentru sporirea eficacităţii utilizării cărbunilor activi în procesele de 
epurare a apelor reziduale este necesar: a) a sintetiza cărbuni activi care ar 
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poseda în marea sa majoritate mezopori, b) a diminua asocierea molecu-
lelor de coloranţi înaintea fazei de adsorbţie. Cu alte cuvinte, concentraţia 
coloranţilor în soluţia apoasă trebuie să fie micșorată prin alte metode, spre 
exemplu, prin coagulare.

În lucrare este cercetată influenţa structurii chimice a coloranţilor asupra 
nivelului lor de adsorbţie pe cărbuni activi. S-a demonstrat că între grupele func-
ţionale ale cărbunelui activ și ionii de colorant există o interacţiune electrostatică.

Rezultatele cercetărilor vizând adsorbţia substanţelor aromatice pe căr-
buni activi sunt utile atât pentru determinarea capacităţii de adsorbţie a ad-
sorbanţilor, cât și pentru elaborarea tehnologiilor de epurare a apelor rezidu-
ale care conţin substanţe aromatice.

А. В. Мамченко a demonstrat că mecanismul de adsorbţie al substan-
ţelor aromatice este determinat de dimensiunile porilor cărbunilor activi. În 
baza rezultatelor obţinute a fost elaborată metoda de calcul a adsorbţiei mo-
leculelor aromatice în micro-, supermicro- și mezopori. S-a stabilit că pen-
tru spectrul porilor nominalizaţi valoarea adsorbţiei absolute (calculată la o 
unitate de volum de pori) este practic aceeași.

Analiza surselor bibliografice cu privire la adsorbţia substanţelor orga-
nice nocive (coloranţi, substanţe aromatice) pe cărbuni activi ne permite să 
conchidem că nu sunt suficient cercetate procesele ce vizează dependenţa 
adsorbţiei de temperatură, influenţa factorului de asociere asupra mecanis-
mului de adsorbţie. Practic lipsesc informaţii referitor la adsorbţia ameste-
curilor de coloranţi din soluţii apoase și metodele de determinare a concen-
traţiei coloranţilor din amestec în soluţii apoase.

Sporirea eficacităţii utilizării adsorbanţilor în protecţia mediului ambi-
ant și sănătăţii omului depinde de anumiţi parametri ai acestora, cum ar fi 
suprafaţa geometrică, volumul micro-, supermicro- și mezoporilor. La prima 
vedere ar părea că știind parametrii geometrici ai moleculelor de adsorbat și 
parametrii de structură ai adsorbantului poate fi ușor determinată posibilita-
tea de penetraţie a moleculei în interiorul porilor. În realitate, însă, procesele 
sunt mai complexe. Rezultatele cercetărilor structurii adsorban ţilor cu ajuto-
rul microscopiei electronice au demonstrat că valorile liniare ale pereţilor și 
lăţimii porilor sunt de același ordin.

În această situaţie se poate produce efectul de sită pentru moleculele de 
adsorbat din cauza că grosimea moleculei nu permite trecerea lor prin mi-
croporii adsorbantului care sunt legaţi steric cu supermicroporii.
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După cum se cunoaște moleculele adsorbaţilor în anumite condiţii se 
asociază. Moleculele de coloranţi se află în stare asociată și pe suprafaţa căr-
bunilor activi. În stare  asociată efectul de sită este și mai pronunţat din mo-
tive stereometrice. Acest efect are loc doar în cazul când valoarea energiei de 
asociere este mai mare decât a energiei de adsorbţie.

Pentru a elucida efectul de sită în procesul de adsorbţie a coloranţilor 
de către cărbunii activi este necesar de a avea la dispoziţie o gamă largă de 
adsorbaţi, bine diferenţiaţi după mărimea moleculelor și proprietăţile lor de 
asociere, precum și de adsorbanţi care s-ar deosebi prin parametrii lor de 
structură. Cercetările efectuate vizând adsorbţia coloranţilor trifenilmetanici 
și a albastrului de metilen de către cărbunii activi au demonstrat că gradul 
de utilizare a microporilor adsorbantului este determinat de diametrul mo-
leculei. Acest efect este condiţionat în mare măsură de forma fisurii porilor. 
În cazul adsorbţiei moleculelor, lungimea cărora depășește cu mult lăţimea 
și grosimea lor, efectul de sită va fi cauzat de necorespunderea mărimii mo-
leculei cu distanţa dintre pereţii fisurii.

După cum a fost menţionat anterior, microporii din cărbunii activi se 
formează în procesul oxidării carbonului amorf din structurile cristaliţilor, 
distribuiţi haotic în cărbu nele brut. Aceasta conduce la unirea micropori-
lor prin canale situate perpendicular pe lungimea pereţilor fisurilor. Astfel, 
molecula de colorant, pătrunzând în micropori la un moment dat trebuie 
să-și schimbe direcţia pentru a pătrunde în alţi micropori. Pentru reali-
zarea acesteia, din punct de vedere stereometric este necesar ca lungimea 
moleculei să fie mai mică decât diametrul fisurii. Dacă aceasta nu are loc, 
atunci se produce efectul de sită. Pentru verificarea acestei supoziţii au fost 
efectuate cercetări cu privire la adsorbţia coloranţilor direct purpuriu și al-
bastru antrachinonic. Lungimea moleculelor colorantului direct purpuriu 
este cu mult mai mare decât lăţimea și grosimea acestora. Dat fiind faptul 
că molecula de colorant conţine legături conjugate, ea este destul de rigi-
dă. De aceea, poziţia probabilă a moleculei în stratul de adsorbţie este cea 
paralelă faţă de suprafaţa adsorbantului. Suprafaţa moleculelor de colorant 
a fost calculată pornind de la lungimea și lăţimea proiecţiei acesteia pe 
suprafaţă, luând în calcul lungimile și unghiurile van der Waals ale legă-
turilor chimice care formează molecula respectivă. Ca exemplu, aducem 
proiecţia pe suprafaţă a moleculei colorantului direct purpuriu care este 
prezentată în figura 3.1.
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În același mod au fost calculate valorile lungimii, lăţimii și grosimii mo-
leculelor pentru alţi coloranţi. Rezultatele acestor investigaţii sunt prezentate 
în tabelul 3.1.

Figura 3.1. Proiecţia moleculei colorantului direct purpuriu pe suprafaţă

Tabelul 3.1
Dimensiunile ionilor, proiecţia Van der Waalsiană a moleculei ω și  

volumul molar V* ai coloranţilor

Colorantul l, nm h, nm t, nm ω, nm2 V*, gm3/mol
Direct purpuriu 3,03 0,092 0,37 2,79 0,62
Albastru acid 
antrachinonic 1,28 0,84 0,37 1,07 0,24

Albastru de 
metilen 1,80 0,80 0,40 1,44 0,35

Violet cristalizat 1,42 1,23 0,62 1,75 0,65
Verde bromcrezol 1,20 0,98 0,78 1,18 0,55
Albastru 
bromtimol 1,20 0,98 1,02 1,18 0,73

Congo roșu 2,85 0,90 0,37 2,56 0,57

Pentru calcularea volumului moleculelor coloranţilor direcţi, acizi și  ac-
tivi ca înălţime s-a luat grosimea inelului benzenic din molecula coloranţilor 
și nu cea a grupei - SO3

- care este cu mult mai mare, deoarece este localizată 
doar într-un anumit spaţiu molecular și nu influenţează asupra volumului 
molar. Aceasta este confirmată de rezultatele obţinute vizând volumele mo-
lare ale coloranţilor, calculate și determinate experimental din izotermele 
de adsorbţie și prezentate în tabelul 3.2.
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Caracteristica adsorbanţilor utilizaţi este prezentată în tabelul 3.3.
În tabelul 3.2 sunt prezentate valorile determinate din izotermele de ad-

sorbţie ale volumului molar ocupat de colorant în micropori (V*
1) și super-

micropori (V*
2), suprafaţa ocupată de moleculele de colorant în stratul de 

adsorbţie pe negru  de  fum  (ω1), valoarea adsorbţiei în supermicropori

                   , valoarea adsorbţiei în micropori                                      

Atunci când efectul de sită lipsește, valoarea adsorbţiei substanţelor re-
fractare reprezintă suma a 3 componente și se reprezintă după cum urmează:

 
   (3.2),

în care ω1 – suprafaţa colorantului în stratul monomolecular de adsorbţie;
V*

2 și V
*
1 – volumul molar al coloranţilor în micropori și supermicropori;

S1 – suprafaţa specifică a adsorbantului ocupată de moleculele de colorant.

Tabelul 3.2
Valorile a∞ ale coloranţilor și mărimile V*

1, V
*
2, cât și ω  

pe cărbunii activi și pe funingine (S1=160 m2/g)

Adsorbanţi 
de cărbune

a∞,  
mol/kg

,

 mol/kg

,

mol/kg

V2
*,  

dm3/mol
V1

*,  
dm3/mol

Albastru acid antrachinonic (ω1 = 2,34 nm2)
CA-4 1,55 1,32 0,97 0,18 0,33
CA-5 1,85 1,05 0,73 0,17 0,36
CA-6 1,92 0,82 0,0 0,63 –
Negru de fum 0,11 0,0 0,0 – –

Direct purpuriu (ω1 = 4,02 nm2)
CA-4 0,12 -0,01 -0,39 – –
CA-5 0,60 0,16 -0,18 – –
CA-6 1,50 0,90 0,0 0,58 –
Negru de fum 0,06 0,0 0,0 – –

Albast ru de metilen (ω1 = 1,77 nm2)
CA-4 1,65 1,33 0,78 0,20 0,41
CA-5 2,28 1,19 0,69 0,19 0,38
CA-6 2,80 1,30 0,0 0,4 –
Negru de fum 0,15 0,0 0,0 – –
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Tabelul 3.3
Caracteristicile structural-sorbţionale ale adsorbanţilor de cărbune:  

volumul sumar al porilor WΣ, volumul micro- (W01), supermicroporilor (W02), 
suprafeţele geometrice ale porilor (Sg) și suprafaţa adsorbantului  

utilizată în procesul de adsorbţie (Ss)

Tipul de 
cărbune activ WΣ, dm3/kg W01, dm3/kg W02, dm3/kg Sg, m

2/g Ss, m
2/g

CA-4 1,0 0,32 0,22 340 191
CA-5 1,9 0,26 0,20 1160 653
CA-6 4,4 0,0 0,52 1600 900

Negru de fum 0,0 0,0 0,0 90 90

Având în vedere că pentru negru de fum valorile W01 și W02 sunt egale 
cu zero, se poate calcula ușor valoarea ω1. Plecând de la faptul că adsorban-
tul CA-6 nu conţine micropori, din rezultatele adsorbţiei se poate calcula 
volumul supermicroporilor (W02), utilizaţi de moleculele de colorant. Având 
aceste rezultate, se poate determina ușor volumul microporilor (W01) ocupat 
de moleculele de colorant.

Rezultatele prezentate în tabelele 3.2 și 3.3 conduc la următoarele concluzii:
a) Coloranţii albastru acid antrachinonic și albastru de metilen se ad-

sorb atât în supermicropori, cât și în micropori. Ca dovadă servesc valorile 
volumului ocupat de moleculele de coloranţi în supermicropori și micro-
pori, calculate din izotermele de adsorbţie și comparate cu volumul micro- și 
supermicroporilor cărbunilor activi, determinate prin metode diferite.

b) Volumul molar ocupat de moleculele de coloranţi în micropori este 
mai mic, decât cel real al microporilor, ceea ce este determinat de faptul că 
în micropori forţele de adsorbţie sunt mai puternice decât în supermicropori 
și mezopori, ceea ce conduce la comprimarea mai pronunţată a moleculelor.

c) Suprafaţa reală ocupată de moleculele de colorant este mai mare decât 
cea calculată din proiecţia moleculei. Aceasta se explică prin faptul că pe su-
prafaţa adsorbantului se formează un strat slab compactizat datorită forţelor 
electro statice de respingere existente între moleculele de colorant.

d) În cazul adsorbţiei colorantului direct purpuriu se produce efectul 
de sită. Acest feno men este confirmat prin faptul că volumul ocupat de mo-
leculele acestui colorant pe supra faţa negrului de fum și pe cărbunele activ 
CA-6, care nu conţine micropori, este, practic, același și aproximativ egal cu 
volumul molar, calculat din modelul molecular al colo rantului (tabelul 3.3). 
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Moleculele de colorant direct purpuriu nu pot pătrunde în cea mai mare 
parte de super micropori, care au diametrul cuprins între 0,7÷1,5 nm din 
considerente sterice.

O altă cauză care favorizează efectul de sită este procesul de adsorbţie 
a substan ţelor organice de către adsorbanţii cu pori, distribuiţi neuniform 
care au proprietăţi de formare a asociaţiilor mai mici sau mai mari. Cercetă-
rile anterioare au demonstrat că factorul de asociere a coloranţilor depinde 
de concentraţia electroliţilor, precum și de temperatură. S-a stabilit că în-
tre nivelul temperaturii și cel al factorului de asociere există o dependenţă 
inversă. Pentru stabilirea influenţei factorului de asociere asupra efectului 
de sită au fost cercetate procesele de sorbţie ale unor coloranţi, cum ar fi: 
direct purpuriu, congo roșu și albastru acid antrachinonic care se deosebesc 
prin structura lor chimică, parametrii geometrici și însușirile de asociere ale 
acestora. Variind sarcina și mărimea părţii hidrofobe a anionului de colorant 
putem modifica atât energia de adsorbţie, cât și factorul de asociere în solu-
ţie. În calitate de adsorbanţi au fost utilizaţi cărbunii activi și negru de fum, 
caracteristicile cărora sunt indicate în tabelul 3.3. Negru de fum prezintă un 
adsorbant model neporos care practic are aceleași însușiri ca și suprafeţele 
de cărbune activ. Având în vedere aceasta și cunoscând suprafaţa specifică 
a negrului de fum, putem stabili mecanismul de adsorbţie al coloranţilor pe 
suprafaţa de carbon și apoi determina mecanismele și procesele de adsorbţie 
care se produc pe cărbunii activi.

În figurile 3.2 și 3.3 sunt prezentate izotermele de adsorbţie ale coloran-
ţilor din soluţii de electrolit și dependenţa factorului de asociere (F.A.) de 
concentraţia colorantului.

Rezultatele prezentate în figurile 3.2 și 3.3 ne permit să conchidem că 
adsorbţia coloranţilor direct purpuriu și albastru acid antrachinonic crește 
brusc în intervalul de concentraţii în care are loc creșterea intensă a facto-
rului de asociere. Asemenea dependenţe se explică prin creșterea numărului 
de straturi de adsorbţie pe suprafaţa adsorbantului, iar intervalul de con-
centraţii în care are loc creșterea bruscă a factorului de asociere, reprezintă 
concentraţia critică de formare a micelei (CCFM). Din aceleași figuri, 3.2 și 
3.3, reiese că nu întotdeauna creșterea bruscă a factorului de asociere condu-
ce la o creștere similară a valorii de adsorbţie (de exemplu, congo roșu). În 
opinia noastră, aceste diferenţe sunt funcţii de structura diferită a stratului 
de adsorbţie care se formează la Ce < CCFM. 
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Pentru confirmarea celor marcate mai sus a fost determinată grosimea 
stratului de adsorbţie (t) pentru diferiţi coloranţi în intervale de concentraţii 
până și după CCFM, utilizând relaţia:

Figura 3.2. Izotermele de adsorbţie ale coloranţilor pe negru de fum:
1 – albastru acid antrachinonic; 2 – direct purpuriu; 3,4 – congo roșu din  

soluţii de electrolit care conţine 0,1N NaCl (4) și 0,2N NaCl (1-3)

                  (3.3),

în care: a – adsorbţia colorantului;
 V* – volumul molar al colorantului calculat din structura lui;
 S – suprafaţa specifică a negrului de fum.

Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul 3.4. Comparând valorile 
t cu mărimile van der Waals ale proiecţiei moleculei, observăm  că  în  cazul   
adsorbţiei colorantului direct purpuriu și acid antrachinonic la concentra-
ţii mai mici de CCFM se formează un strat de adsorbţie monomolecular, 
orientat spre axa l, paralel suprafeţei adsorbantului (h* < t < l*), iar în cazul 
adsorbţiei congo roșu se formează un strat monomolecular perpendicular 
axei h* pe suprafaţa de adsorbţie (l* < t < h*). 
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Figura 3.3. Dependenţa factorului de asociere de concentraţia coloranţilor:
1 – albastru acid antrachinonic; 2 – direct purpuriu; 3,4 – congo roșu din soluţii  

care conţin 0,1N NaCl (4) și 0,2N NaCl (1-3)

Luând în calcul structura moleculelor de colorant și regula egalării 
polarităţii, se poate presupune că structura straturilor monomoleculare co-
respunde imersiunii unei sulfo grupe pentru coloranţii albastru acid antra-
chinonic și direct purpuriu și a două grupe ionogene – SO3

- pentru congo 
roșu în soluţie apoasă. Pornind de la această supoziţie a fost calculată den-
sitatea grupelor ionogene pe suprafaţa exterioară a stratului monomolecular 
(β=a·n/s) în domeniul de concentraţii C < CCFM, în care n – numărul de 
sulfogrupe imersionate în soluţie. Pentru concentraţiile C > CCFM s-a ob-
servat că densitatea sarcinii pentru coloranţii albastru acid antrachinonic și 
direct purpuriu este de 2 ori mai mare decât pentru colorantul congo roșu, în 
cazul căruia mărirea adsorbţiei în zona CCFM nu are loc. Astfel, forţele elec-
trostatice nu sunt decisive în determinarea schimbării valorii adsorbţiei la  
C > CCFM, deoarece odată cu mărirea densităţii sarcinii pe suprafaţa stratu-
lui monomo lecular exterior se accentuează tendinţa de formare a straturilor 
polimoleculare.
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Tabelul 3.4
Valorile adsorbţiei maxime pe negru de fum până la și după CCFM (a∞),  
grosimii stratului aparent al colorantului adsorbit (t), densitatea grupelor  

ionogene la hotarul extern al stratului monomolecular, format până la  
CCFM (β) și parametrul densităţii stratului monomolecular (θ)

Colorantul
C, 

NaCl, 
N

a∞, mmol/g t, nm
β·109,  

kg-ekv/m2
până la 
CCFM

după 
CCFM

până la 
CCFM

după 
CCFM

Albastru acid 
antrachinonic

0,2 0,37 2,5 0,99 6,7 4,1 0,77

Direct purpuriu 0,2 0,40 2,6 2,76 17,9 4,4 0,91
Congo roșu 0,1 0,09 0,09 0,56 0,56 2,0 0,62
Congo roșu 0,2 0,10 0,10 0,63 0,63 2,2 0,70

Luând în consideraţie faptul că radicalul hidrofob al moleculei de colorant 
este destul de mare, se poate presupune că formarea straturilor polimoleculare 
pentru coloranţii albastru acid antrachinonic și direct purpuriu  la concentra-
ţii mai mari ca CCFM (t >> l*) se datorește imersiunii unei părţi hidrofobe a 
ionului în stratul de adsorbţie monomolecular, format până la CCFM. Partea 
neimersionată a ionului de colorant care se află în soluţie servește drept germen 
pentru formarea stratului următor de adsorbţie. Factorii care favorizează forma-
rea straturilor polimoleculare conform acestui mecanism pentru c > CCFM sunt 
grosimea mare a stratului format până la CCFM și densitatea lui relativ mare (θ 
pentru colorantul albastru acid antrachinonic este mai mare decât θ pentru co-
lorantul congo roșu). În cazul când coloranţii formează straturi polimoleculare 
în intervale de concentraţii mai mici de CCFM acestea au o grosime mare și sunt 
relativ compacte (tabelul 3.4), fapt care permite interacţiunea intramoleculară 
dintre părţile hidrofobe ale moleculelor situate în diferite straturi de adsorbţie.

Rezultatele obţinute în procesul de adsorbţie a coloranţilor pe negru de fum 
ne conduc la următoarele concluzii: dacă grosimea reală a stratului de adsorb-
ţie a colorantului nu depășește mărimea razei supermicroporilor (1,4-1,6 nm),  
atunci izotermele de adsorbţie ale coloranţilor congo roșu și albastru acid an-
trachinonic la concentraţii de echilibru mai mici de CCFM pot fi analizate re-
ieșind din parametrii de structură ai cărbunilor activi, determinaţi din nivelul 
de adsorbţie pe aceștia ai derivaţilor benzenului din soluţii apoase (tabelul 3.3). 
Astfel de parametri de structură, însă, nu pot fi utilizaţi și pentru analiza izo-
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termelor de adsorbţie ale colorantului direct purpuriu, deoarece grosimea stra-
tului de adsorbţie a acestui colorant depășește raza supermicroporilor (tabelul 
3.4). Astfel, în cazul adsorbţiei moleculelor de colorant direct purpuriu va fi 
posibilă adsorbţia în porii cărbunelui activ cu raza ce depășește 3 nm.

În figura 3.4 sunt prezentate izotermele de adsorbţie ale coloranţilor tex-
tili din soluţii de electrolit pe cărbuni activi. Din aceste date putem constata 
că valoarea adsorbţiei colorantului congo roșu pe cărbunii activi, ca și în 
cazul adsorbţiei pe negru de fum nu se mărește la concentraţii ce depășesc 
CCFM. Totodată, adsorbţia colorantului albastru acid antrachinonic în re-
giunea CCFM se mărește și este funcţie de suprafaţa specifică a cărbunelui 
activ. Valoarea adsorbţiei colorantului albastru acid antrachinonic  depășește 
volumul sorbtiv al porilor cărbunilor CA-5 și CA-6, ceea ce ne vorbește des-
pre decurgerea proceselor de adsorbţie și pe suprafaţa macroporilor.

În cazul colorantului direct purpuriu în diapazonul de concentraţii 
CCFM se observă o intensificare ușoară a adsorbţiei. Acest fenomen însă 
nu poartă un caracter stabil și obligatoriu, deoarece soluţia de colorant în   
timpul  stabilirii  echilibrului de adsorbţie (20-25 zile) formează coloizi. O si-
tuaţie similară se observă și în timpul adsorbţiei colorantului congo roșu din 
soluţii apoase ce conţine 0,2N NaCl. Din această cauză, procesele de adsorb-
ţie pentru colorantul dat au fost cercetate doar pentru valorile concentraţiei 
electro litului ce nu depășeau 0,1N.

Valorile absolute ale adsorbţiei coloranţilor albastru acid antrachinonic  
și congo roșu în micropori (α01), supermicropori (α 02) și mezopori (α) au fost 
calculate după metoda aditivă.

                     a∞ = α 01W01 + α 02W02 + αSS                  (3.4)

 
 (3.5)

în care: a∞n.f. – adsorbţia maximă a colorantului pe negru de fum;
 SS – suprafaţa mezoporilor.
Volumul microporilor W*

01 care nu sunt accesibili pentru moleculele de 
colorant se calculează din ecuaţia:

 (3.6)

în care: V*1 – volumul molar al adsorbatului în micropori;
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Figura 3.4. Izotermele de adsorbţie ale coloranţilor:
1-3 – albastru acid antrachinonic; 4-6 – direct purpuriu din soluţie  

de 0,2N NaCl și 7-9 – congo roșu din soluţie de 0,1N NaCl pe  
cărbunii activi CA-4 (1, 4, 7), CA-5 (2, 5, 8), CA-6 (3, 6, 9)

Figura 3.5. Adaptarea izotermei de adsorbţie a colorantului direct  
purpuriu pe cărbunii activi CA-4 (1), CA-5 (2), CA-6 (3) din soluţie  

de 0,2N NaCl la izotermele de adsorbţie pe negru de fum
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Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul 3.5 și ne demonstrează 
că concentraţia electrolitului influenţează asupra modului de amplasare a 
moleculelor în mezopori. Creșterea factorului de asociere odată cu crește-
rea concentraţiei electrolitului și cu mărirea concentraţiei colorantului nu 
se răsfrânge asupra gradului de accesibilitate a micro- și supermicropori-
lor pentru moleculele de colorant (valoarea W*

1 pentru congo roșu rămâne 
constantă, iar pentru albastru acid antrachinonic este egală cu zero). Pentru 
confirmarea acestei ipoteze au fost cercetate procesele de adsorbţie a 2,5-di-
clorfenolului pe cărbunii activi, pe care, în prealabil, au fost adsorbiţi co-
loranţii. Rezultatele au demonstrat că adsorbantul CA-6, în genere, nu ad-
soarbe 2,5-diclorfenolul, deoarece toţi porii sunt ocupaţi de moleculele de 
colorant. Adsorbţia 2,5-diclorfenolului de către CA-4 și CA-5 nu depinde 
de conţinutul electrolitului NaCl și de concentraţia colorantului. Întrucât 
2,5-diclorfenolul nu poate substitui coloranţii adsorbiţi în micropori, valoa-
rea a·V*

d.c.f. poate fi considerată volum al microporilor care nu sunt accesibili 
pentru moleculele de colorant. În acest caz, valoarea absolută a adsorbţiei 
colorantului congo roșu în micropori poate fi determinată din relaţia:

                                                                                                                                                           
(3.7)

Valoarea α01 calculată din ecuaţia 3.7, coincide cu valoarea α01, determi-
nată din izotermele de adsorbţie pentru cărbunii activi CA-4 și CA-5 și nu 
depinde de concentraţia electrolitului în soluţie. În așa mod s-a demonstrat 
că mărirea factorului de asociere a colorantului nu influenţează efectul de 
sită al cărbunilor activi.

Densitatea de amplasare a ionilor de colorant direct purpuriu pe su-
prafaţa negrului de fum tinde spre maximul posibil în stratul monomole-
cular. Asemenea densitate a moleculelor de colorant este posibilă datorită 
asocierii bidimensionale a ionilor. Aceleași procese decurg și în micro- și 
supermicropori. În acest caz, pentru determinarea adsorbţiei specifice în 
micro- și supermicropori aW și în mezopori, în care se formează stratul 
monomolecular aS = α·SS, poate fi utilizată metoda adaptării izotermei de 
adsorbţie pe cărbuni activi și pe negru de fum (figura 3.5). De aici rezultă 
următoarea relaţie:

                                   a = aW + aS = aW + α·SS     (3.8). 
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În figura 3.5 sunt adaptate izotermele de adsorbţie ale colorantului direct 
purpuriu pe cărbunii activi și pe negru de fum. Valorile suprafeţei specifice 
S, calculate din segmentul liniar al dependenţei an.f. – aC.A. pentru cărbunii 
activi CA-4, CA-5, CA-6 s-a dovedit a fi egale, respectiv, cu 43, 184, 340 m2/g. 
Dacă colorantul direct purpuriu, într-adevăr se absoarbe doar în mezoporii 
cu raza mai mare de 3 mm, atunci valoarea suprafeţei spe cifice, ocupată de 
moleculele de colorant, poate fi calculată din relaţia:

                                     (3.9)

Suprafeţele specifice ale porilor cu raza mai mare de 3 nm pot fi deter-
minate utilizând ecuaţia 3.9 și pentru cărbunii activi CA-4, CA-5, CA-6 ele 
sunt egale cu 49, 155 și 306 m2/g, corespunzător.

Coincidenţa, în principiu, a valorilor SS, determinate prin două metode 
diferite, confirmă în fond supoziţia despre adsorbţia moleculelor de colo-
rant direct purpuriu în mezopori prin formarea stratului monomolecular 
compact. În mezoporii cu dimensiuni mai mici are loc formarea stratului 
monomolecular cu o grosime și densitate mai mare de ambalare. Astfel, s-a 
demonstrat că mărirea factorului de asociere a colorantului nu întotdeauna 
conduce la mărirea adsorbţiei pe adsorbanţii de carbon. Totodată s-a con-
statat că efectul de sită nu depinde de factorul de asociere a coloranţilor în 
soluţie.

Pentru stabilirea mecanismului de adsorbţie a coloranţilor a fost cer-
cetat modul lor de adsorbţie din soluţii individuale și din amestec de colo-
rant pe adsorbanţii de carbon obţinuţi din sâmburi de fructe. În calitate de 
adsorbanţi au fost utilizaţi cărbunii activi obţinuţi din seminţe de struguri, 
coji de nuci, sâmburi de caise, precum și funinginea negru de fum. Valorile 
volumelor caracteristice cărbunilor activi utilizaţi sunt prezentate în tabelul 
3.8. În calitate de adsorbanţi au fost utilizaţi coloranţii textili direct purpuriu 
(D.P.) și direct albastru (D.A.). Izotermele de adsorbţie ale coloranţilor sunt 
prezentate în figurile 3.6-3.9.

Procesele de adsorbţie ale coloranţilor au decurs în condiţii statice. Ra-
portul molar al concentraţiilor iniţiale ale coloranţilor a fost de 1:1. Concen-
traţia de echilibru și valoarea adsorbţiei  coloranţilor a fost determinată prin 
metode cunoscute.
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Tabelul 3.5
Valorile maximale ale adsorbţiei coloranţilor pre- și post CCFM, valorile 

absolute ale adsorbţiei în mezopori(α), supermicropori (α02) și micropori (α01), 
volumul microporilor inaccesibili pentru moleculele de colorant (W*01) și volumul 

ocupat de 2,5 diclorfenol în micropori după saturaţia cu colorant (a∞V*d.c.f.)
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Rezultatele prezentate în figurile 3.6 ‒ 3.9 ne demonstrează că valoarea ad-
sorbţiei colorantului direct purpuriu este mai mare ca cea a colorantului direct 
albastru, atât pe negru de fum, cât și pe cărbunii activi utilizaţi. Aceeași legitate 
se respectă și în cazul adsorbţiei coloranţilor din amestecurile lor, ceea ce se da-
torează diferenţei dintre structurile chimice ale moleculelor de coloranţi. Colo- 
rantul direct albastru cuprinde în structura lui 4 grupe – SO3

-  încărcate negativ.

  Tabelul 3.6
Valoarea volumelor caracteristice cărbunilor activi 

Mostra de cărbune 
activ, originea

Volumul sorbtiv 
al porilor, cm3/g

Volumul 
mezoporilor, 

cm3/g

Volumul 
microporilor, 

cm3/g
Sâmburi de struguri 0,649 0,109 0,540

Coji de nuci 0,536 0,111 0,425
Sâmburi de caise 0,289 0,038 0,251

Figura 3.6. Izoterma de adsorbţie a coloranţilor pe negru de fum:  
1,2 – din soluţii individuale; 3,4 – din amestecuri de coloranţi

Figura 3.7. Izoterma de adsorbţie a coloranţilor  
pe cărbunele activ obţinut din sâmburi de caise:  

1,2 – din soluţii individuale; 3,4 – din amestecuri de coloranţi
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Figura 3.8. Izoterma de adsorbţie a coloranţilor pe cărbunele  
activ obţinut din seminţe de struguri:  

1,2 – din soluţii individuale;  
3,4 – din amestecuri de coloranţi

Figura 3.9. Izoterma de adsorbţie a coloranţilor  
pe cărbunele activ obţinut din coji de nuci:  

1,2 – din soluţii individuale; 
 3,4 – din amestecuri de coloranţi

Aceasta nu permite ionilor de colorant să formeze un strat compact pe 
adsorbanţi datorită forţelor electrostatice care se resping reciproc. Având în 
vedere cele expuse, putem presupune că colorantul direct purpuriu  se va ad-
sorbi mai puternic și în cazul adsorbţiei acestuia din amestecuri de coloranţi.

Pentru stabilirea gradului de umplere a porilor și a suprafeţei ocupate de 
cărbunii activi în procesele de adsorbţie ale coloranţilor au fost determinate va-
lorile suprafeţei și volumului ocupaţi de o moleculă de colorant în stratul de ad-
sorbţie, plecând de la datele experimentale și cele calculate din modele teoretice.

Valoarea reală a suprafeţei (ω) unei molecule în stratul de adsorbţie a 
fost determinată din datele adsorbţiei coloranţilor pe negru de fum:
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            (3.10),

în care: S – suprafaţa specifică a negrului de fum;
 a – valoarea adsorbţiei colorantului;
      N – numărul lui Avogadro.
Volumul unei molecule de colorant a fost calculat din relaţia ce repre-

zintă produsul între valoarea suprafeţei moleculei și grosimii moleculei: 
V=l·t·h (tabelul 3.1). Modelul geometric al unei molecule de colorant este 
prezentat în figura 3.10.

Volumul real ocupat de moleculele de colorant se calculează din relaţia:
                                             V = a · V*         (3.11), 

în care: a – valoarea adsorbţiei;
 V* – volumul molar al colorantului.
Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelele 3.7.

Figura 3.10. Modelul geometric al unei molecule de colorant

Tabelul 3.7
Parametrii de structură ai adsorbaţilor și adsorbanţilor,  

calculaţi și determinaţi pe cale experimentală

Colorantul ωt, nm2 ωe, nm2 Vt, cm3

    mmol
Ve, cm3

    mmol
V, cm3/g

struguri nuci caise
Direct purpuriu 

individual 2,72 3,44 0,61 0,76 0,115 0,061 0,034

Direct albastru 
individual 2,29 4,90 0,51 1,11 0,118 0,067 0,034

Direct purpuriu  
în amestec 2,72 3,44 0,61 0,77 0,059 0,050 0,026

Direct albastru  
în amestec 2,29 4,90 0,51 1,11 0,067 0,022 0,013



Rezultatele prezentate în tabelele 3.7 și 3.8 conduc la ideea că suprafaţa 
ocupată de moleculele de colorant în cazul adsorbţiei individuale este, prac-
tic, egală cu suma suprafeţelor ocupate de coloranţi din amestecurile lor. Vo-
lumul ocupat de moleculele de colorant în cazul adsorbţiei individuale este, 
practic, egal cu suma volumelor ocupate de fiecare colorant în parte adsor-
bit din amestecurile acestora și este egal cu valoarea mezoporilor cărbunilor 
activi. Astfel, s-a demonstrat încă o dată că adsorbţia coloranţilor care au 
lungimea moleculei mai mare decât diametrul supermicroporilor se adsorb 
în exclusivitate doar în mezopori.

Tabelul 3.8
Suprafaţa geometrică ocupată de moleculele de colorant (S)  

în cazul adsorbţiei din soluţii individuale și din  
amestecurile lor (S1) pe adsorbanţii utilizaţi

Mostra de 
adsorbant

SD.P.,  
m2/g

SD.A.,  
m2/g

S1
D.P.,  

m2/g
S1

D.A.,  
m2/g S1

D.P.+ S1
D.A., m

2/g

CA-struguri 310,1 318,2 161,4 178,1 339,4
CA-nuci 165,4 189,1 131,5 60,3 196,5
CA-caise 93,1 90,1 70,3 36,2 106,3

Negru de fum 120,0 120,0 62,1 36,1 98,2
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OBŢINEREA TANINURILOR DIN SEMINŢE  
DE STRUGURI ŞI ELABORAREA PROCEDEULUI  

DE SOLUBILIZARE ÎN APĂ

În calitate de materie primă pentru obţinerea enotaninurilor au fost 
alese seminţe de struguri, de soiul Fragă neagră, întrucât cercetările 

anterioare, efectuate de specialiștii Laboratorului chimie ecologică au de-
monstrat că tocmai seminţele acestui soi se remarcă prin conţinut înalt de 
enotaninuri. Iniţial, pe seminţele de struguri erau diverse impurităţi vege-
tale. Prin spălări multiple cu apă de robinet și decantări consecutive până la 
îndepărtarea completă a impurităţilor s-au obţinut seminţe brute, acestea, 
ulterior, fiind uscate în etuvă la temperatură de 50 oC până la masă constantă. 

Extracţia enotaninurilor  din seminţele de struguri s-a realizat cu aju-
torul aparatului Soxclet. În calitate de solvent a fost utilizată apa și alcoolul 
etilic de 96 %. 

Experimentările au fost efectuate atât cu seminţe întregi, cât și mărunţi-
te, precum și cu seminţe de struguri din care anterior cu ajutorul hexanului a 
fost extras uleiul. Soluţiile de enotaninuri în apă și în alcool etilic de 96 % au 
fost concentrate la rotatorul cu vid, la temperatura 65-70 oC, până când solu-
ţia a devenit destul de vâscoasă. Conţinutul apos a fost trecut în cutii Petri și 
uscat până la masă constantă în etuvă, la temperatura de 60 oC. Ca rezultat, 
s-au obţinut următoarele tipuri de enotaninuri:

 ■ din soiul Fragă neagră: solubile în apă și în alcool etilic de 96 %;
 ■ din soiuri albe nedegresate: solubile în apă și în alcool etilic de 96 %;
 ■ din soiuri albe degresate cu hexan: solubile în apă și în alcool etilic 

de 96 %. 
Cercetările ulterioare au demonstrat că conţinutul enotaninurilor în se-

minţele de struguri de soiul Fragă neagră, solubile în alcool etilic de 96 %, 
este de circa 14 %, iar  al celor solubile în apă – de circa 2,6 %. 

Investigaţiile cu privire la calitatea enotaninurilor solubile în alcool de 
96 % obţinute din seminţe nedegresate, au demonstrat că acestea conţin can-
tităţi importante de ulei – circa 25 %. Reieșind din cele expuse, putem con-
cluziona că enotaninurile pot fi extrase cu alcool etilic de concentraţia 96 % 
doar după degresarea seminţelor.
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După cum s-a menţionat, enotaninurile solubile în alcool etilic sunt 
insolubile în apă. Deci  enotaninurile insolubile în apă nu pot fi utilizate 
în scopuri practice în calitate de preparate antimicrobiene. În laboratorul 
Chimie Ecologică a fost elaborat un procedeu de solubilizare a enotaninu-
rilor în apă.

4.1. Obţinerea preparatului Enoxil

Procedeul de obţinere a enotaninurilor hidrosolubile este descris în in-
venţia nr. MD 3125. Produsul final prezintă un praf de culoare galbenă-bru-
nă, solubil în apă (30g/100 ml), cu proprietăţi caracteristice enotaninurilor.

Ca rezultat al proceselor fizice și fizico-chimice peroxidul de hidrogen 
rupe lanţul polimeric al enotaninurilor formând compuși noi, care conţin 
grupe funcţionale carboxilice, peroxidice, alcoolice, fenolice, aldehidice, ce-
tonice și esterice, astfel obţinându-se compuși organici solubili în apă cu gust 
astringent. Soluţia apoasă de enotaninuri de 2 % are pH 2,1…2,4. Prezenţa 
grupelor carboxilice a fost demonstrată prin titrări bazice, iar a grupărilor 
polare acide, peroxidice, alcoolice, fenolice, aldehidice, cetonice, esterice în 
enotaninurile solubile în apă, modificate – și prin spectroscopia IR. Astfel, în 
urma procesului de oxidare, conform benzilor de absorbţie n(CH), grupele 
reducătoare CH3– și CH2– din componenţa preparatului iniţial (neoxidat) 
dispar, oxidându-se în grupele: 

                                                                                                                       ș.a.

                                                                
Ca rezultat al acestor procedee chimice, s-a obţinut un nou produs chi-

mic, numit ulterior Enoxil.

4.2. Analiza masspectrometrică a Enoxilului

Spectrele de masă ale compusului nou obţinut – Enoxil au fost înre-
gistrate la masspectrometrul MALDI (Motrix-Assistad Laser desorphtion/
Ioniztion), seria Bruker Daltonix flex Analysis. Rezultatele obţinute sunt pre-
zentate în fig. 4.1. 
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Figura 4.1. Schema proceselor de depolimerizare și oxidare a enotaninurilor

Datele masspectrometrice confirmă originea catechinică a compușilor 
în amestecul studiat în care, judecând după intensitatea maximurilor, pre-
domină structurile monomerice. Totodată, s-a constatat existenţa compuși-
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lor dimerici confirmată de maximurile intervalului de masă ionică (m/z) –  
620-670; trimerici (m/z – 918) și tetramerici (m/z – 1118-1158). Maximuri 
ale masei ionice mai mari decât cele prezentate nu s-au constatat în spectre. 
De menţionat că compușii trimerici și tetramerici se conţin în cantităţi mici. 
Radicalii cationici aparţin structurilor catechinice și prezintă următoarele 
valori m/z: 322 (2), 289 (3), 272 (4), 198 (5), 182 (6), 184 (7), 181 (8), 172 (9), 
165 (10), 163 (11), 76 (12) și 44 (13). 

Unele maximuri relevă că în amestec sunt prezenţi compuși ce conţin 
resturi hidroperoxidice în poziţiile C-3 (radicalii ionici cu m/z 198 – 5, 182 –  
6 și/sau – 7) și C-4 (maximuri cu m/z 304 – 2, 171 – 9 a catechinei și m/z 74 –  
12, format din radicalul ionic 2. Maximurile radicalilor cu m/z 443 (14) și 
333 (15) confirmă prezenţa în amestec a esterilor  acidului galic care supun 
molecula de catechină procesului de esterificare  în  poziţia C-3. Datele pre-
zentate demonstrează ca la tratarea enotaninurilor cu peroxid de hidrogen 
are loc depolimerizarea oligomerilor catechinici și/sau epicatechinici, înso-
ţită de scindarea legăturilor C-4-C-8′ în urma atacului nucleofilic al anioni-
lor HO2

-, cu formarea ulterioară de derivaţi monomerici liberi esterificaţi cu 
acid galic în poziţia C-3. La ruperea legăturii C4-C8′ între resturile catechi-
nice, în poziția C-4 joncţionează restul hidroperoxidic. De asemenea, restul 
hidroperoxidic poate fi fixat și în poziția C-3, ca rezultat al reacției de sub-
stituţie nucleofilică. Se admite, totuși, și posibilitatea de scindare oxidativă a 
ciclurilor catechinice B și C, cu formare de acizi carboxilici de tip 16 și 17.

De menţionat că unui maxim care prezintă o anumită masă ionică (m/z)  
poate să corespundă mai mulţi izomeri cu structură diferită, fenomen întâl-
nit în cercetările masspectrometrice.

4.3. Cercetări spectrale ale enotaninurilor nemodificate și modificate

Au fost înregistrate spectrele în IR, atât a enotaninurilor iniţiale, cât și a 
preparatului Enoxil (Fig. 4.2, 4.3). 
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Figura 4.2. Spectrul IR pentru enotaninurile nemodificate

Figura 4.3. Spectrul IR pentru enotaninurile modificate – Enoxil

Datele relevă că în ambele spectre sunt prezente grupele hidroxilice 
care formează legături puternice de hidrogen (benzi largi la 3411 și, respec-
tiv, 3421 cm-l). Privitor la amprentele digitale, este o diferenţă esenţială între 
produsul iniţial și cel modificat. Produsul iniţial conţine multe benzi ca-
racteristice inelului aromatic cu diferite grade de substituţie (benzi la 762 
cm-l, 815 cm-l, substituţie 1, 2, 3; 870 cm-l, substituţie 1, 2, 4; 1060 cm-l sub-
stituţie 1, 3; 1106 cm-l, 1444 cm-l și 1609 cm-1 inelul benzenic). În produsul 
modificat se observă un maxim intens la 1719 cm-1, ceea ce este caracteris-
tic acizilor carboxilici (dimeri) și constituie principala deosebire dintre cei 
doi compuși, întrucât în compusul iniţial această bandă, practic, lipsește. În 
spectrul produsului modificat (Enoxil) se mai observă o bandă pronunţată 
la 1194 cm-1 care, de asemenea, lipsește în compusul iniţial. Acest maximum 
aparţine grupei peroxidice (sau hidroperoxidice), ceea ce s-a confirmat și pe 
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cale chimică prin aplicarea reacţiei de oxidoreducere cu iodură de potasiu 
în mediu acid.

În spectrul IR al enotaninurilor modificate (Enoxil) se mai atestă și ma-
ximuri caracteristice compușilor aromatici (772, 883, 1078 cm-1), însă inten-
sitatea acestora este mult mai slabă comparativ cu compusul iniţial, ceea ce 
relevă scindarea unei părţi a inelelor aromatice ale compusului iniţial. Aceas-
ta se confirmă și prin intensitatea foarte mică a semnalului la 8,1 ppm în 
spectrul de rezonanţă nucleară ′H (Fig. 4.4). În acest spectru sunt prezente 
semnale la 3,3 ppm, care pot fi atribuite grupărilor de carbon ce conţin atomi 
de hidrogen și care sunt legate cu grupe oxidice sau metoxilice. În spectrul 
menţionat, cele mai puternice semnale aparţin atomilor de hidrogen, legaţi 
de atomii de carbon uniţi cu grupe eterice. La tratarea preparatului cu diazo-
metan sau cu metanol în prezenţa acidului sulfuric, nu s-au obţinut cantităţi 
esenţiale de esteri ci doar o mică cantitate (circa 1%) de produs individual, 
care nu aparţine clasei proantocianidinelor, deoarece, conform datelor RMN, 
produsul nu conţine inele benzenice (Fig. 4.5). 

Figura 4.4. Spectrul RMN al enotaninurilor nemodificate
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Figura 4.5. Spectrul RMN al enotaninurilor modificate – Enoxil

Încercările de separare a produsului atât pe coloane de silicagel și oxid 
de aluminiu, cât și pe plăci de silicagel obișnuit nu s-au încununat de succes. 
Produsul nu se separă nici pe plăci de silicagel special (OP-18). O mostră de 
preparat a fost analizată cu ajutorul metodei Cromatomas. Cromatograma 
enotaninurilor nemodificate este prezentată în Fig.4.6, iar a enotaninurilor 
modificate (Enoxil) în Fig.4.7. Analiza cromatogramei Enoxilului demon-
strează că produsul modificat prezintă un amestec extrem de complex de 
substanţe ce include nu mai puţin de 50 de componente, dintre care10 com-
ponente predomină. Judecând după durata de reţinere, produsul este un 
amestec de compuși omologi, dintre care au putut fi analizaţi doar cei mai 
volatili compuși – cel mai probabil monomerii, dimerii și trimerii.
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Figura 4.6. Cromatograma enotaninurilor nemodificate

Figura 4.7. Cromatograma enotaninurilor modificate – Enoxilul
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4.4. Studiul comparativ al activităţii antioxidative a taninurilor in-
tacte și modificate

Dezvoltarea intensivă a industriei, în plan global, în ultimii 50 de ani ai 
sec. XX și primii ani ai sec. XXI a produs perturbări fără precedent în corelarea 
ecosisteme – biosisteme pe planeta Pământ. Organismul uman zi de zi este 
ţinta unor factori nocivi cum ar fi: agenţi poluanţi, stres, conservanţi, fum de 
tutun, pesticide, raze X, radiaţii ultraviolete, ultrasunete, microunde, compute-
re etc. Recent, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a prezentat un studiu statistic 
prin care se pune în evidenţă corelaţia îngrijorătoare între gradul de dezvoltare 
industrială a societăţii și incidenţa maladiilor cardio-vasculare și canceroase, 
care sunt o consecinţă directă a complexului de fenomene reunite sub numele 
de „stres oxidativ”, definit ca o producţie exagerată de radicali liberi oxigenaţi 
în organismul uman, însoţită de diminuarea agenţilor antioxidativi. O soluţie 
posibilă de rezolvare a acestei  probleme este  folosirea antioxidanţilor naturali, 
care neutralizează radicalii liberi și protejează celulele organismului uman.

Antioxidanţii reprezintă un grup de compuși sintetizaţi de organism, în-
tâlniţi în diverse produse alimentare de provenienţă naturală. Antioxidanţii ac-
ţionează sincronizat cu organismul uman, anihilând radicali liberi care se pro-
duc continuu și servesc drept catalizatori pentru procesele metabolice, astfel, 
menţinându-se sănătatea omului. Dacă organismul uman nu este supus facto-
rilor nocivi externi, acesta reglează de sine stătător cantitatea radicalilor liberi, 
fără implicaţii din afară, și dimpotrivă – când factorii nocivi externi acţionează 
asupra acestuia, cantitatea radicalilor liberi se mărește esenţial, situaţie în care 
este necesară suplimentarea alimentelor cu substanţe naturale antioxidative. 
Sunt cunoscuţi sute de antioxidanţi, dar numai cinci din ei, numiţi antioxidanţi 
de reţea, reprezintă „cheie” pentru organismul uman. Acestea sunt vitaminele 
C și E, acidul lipoic, glutationul și coenzima Q 10. De menţionat că vitaminele 
C și E nu se produc în organismul uman, din care cauză acestea se obţin prin 
hrană. Acidul lipoic, glutationul și coenzima Q 10, dimpotrivă, se produc, însă 
conţinutul acestora se diminuează odată cu îmbătrânirea organismului, din 
care motiv este necesară obţinerea acestora din exterior.

Unii din cei mai importanţi antioxidanţi, care nu se constată în reţele-
le metabolice ale organismului uman, sunt compușii proantocianidinici ce se 
găsesc în fructe, legume, struguri de viţă-de-vie, ceai verde etc. Este cunoscut 
faptul că seminţele de struguri prezintă o sursă bogată de așa-numitele enota-
ninuri – taninuri condensate care reprezintă o gamă vastă de substanţe natura-
le cu structură polifenolică, remarcate prin conţinut înalt de proantocianidine. 
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Întrucât stresul oxidativ este implicat în patogeneza numeroaselor maladii, 
sunt actuale investigaţiile cu privire la manifestarea proprietăţilor antioxidative 
ale compușilor polifenolici. Cea mai mare parte a enotaninurilor este insolu-
bilă în apă, din care motiv utilizarea lor în calitate de antioxidanţi este dificilă.

Proprietăţile antioxidative ale enotaninurilor și Enoxilului au fost sta-
bilite prin metoda chemiluminescenţei, oportună, în special, pentru struc-
turile complexe (pulbere de compuși organici, soluţii de compuși organici și 
anorganici). Metoda poate fi aplicată în studiul tuturor produselor care pot fi 
solubilizate în apă sau DMSO.

În cuva aparatului numit chemiluminometru (Turner Desing TD 20/20 
USD) se introduc 200 ml soluţie de Luminol 10-5 M, 50 ml soluţie de anali-
zat, 700 ml soluţie tampon (Tris HCl), 50 ml soluţie de H2O2 10-5 M. Cuva se 
închide, se agită și se introduce în aparat într-un compartiment special, după 
care începe măsurătoarea, datele înregistrându-se după fiecare 5 sec., tota-
lul acestora constituind 30-60 de valori ale intensităţii chemiluminescenţei 
(CL). Activitatea antioxidativă (AA) se calculează din relaţia: AA=(Io-Ip)/Io 
x 100 %, în care Io reprezintă intensitatea CL a martorului la t = 5s, iar Ip –   
intensitatea CL a probei la t = 5s.

Pentru fiecare probă s-au efectuat minimum 3 testări succesive. Rezulta-
tele obţinute sunt prezentate în Fig. 4.8.

Figura 4.8. Variaţia în timp a semnalului chemiluminescent al Enoxilului (T1),  
enotaninurilor (T3) și martorului (Blank)
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Analiza datelor prezentate în Fig. 4.8 ne demonstrează că activitatea an-
tioxidativă a Enoxilului  este, semnificativ, mărită comparativ cu martorul și 
cu compusul de origine din care s-a obţinut – enotanina. Datele chemiluni-
nometrului au demonstrat că capacitatea antioxidativă a enotaninurilor al-
cătuiește 33,14%, iar a Enoxilului – 54,02%. Deci, Enoxilul are activitate anti-
oxidativă cu 20,88% mai pronunţată în comparaţie cu enotaninurile iniţiale.

Creșterea activităţii antioxidative a Enoxilului în comparaţie cu enota-
ninurile se explică prin faptul că în procesul de hidrosolubilizare a enotani-
nurilor, în paralel cu multiplele procese de oxidare, are loc și procesul de de-
polimerizare a lanţului polimeric al proantocianidinelor. Ca  urmare, dintr-o 
macromoleculă de enotaninuri se formează un număr mare de monomeri de 
catechine, epicatechine etc. Mecanismul de captare a radicalilor liberi de că-
tre catechină este determinat de modul în care fragmentele A, B, C participă 
la oxidare. Se cunoaște că fragmentul B nu participă direct la reacţia redox, 
în timp ce nucleul C, cu grupări –OH captează radicali liberi, formând radi-
cali fenoxilici stabili. Astfel, stabilitatea produsului este asigurată de structu-
ra inelelor A și B, mecanismul fiind similar cu cel al oxidanţilor capabili să 
capteze radicali liberi din sistem, în special, de tip peroxidic. Prezintă interes 
și studiul evoluţiei activităţii antioxidative a Enoxilului în funcţie de concen-
traţia acestuia. Rezultatele obţinute sunt prezentate în fig. 4.9, tab.4.1.

Figura 4.9. Dependenţa variaţiei în timp a semnalului chemiluminescent  
(AA, %) de concentraţia logaritmică (LgC) a soluţiei de Enoxil
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Tabelul 4.1
Activitatea antioxidativă a diferitor concentraţii de Enoxil

Concentraţie (g/l)                                                 Activitate antioxidativă, %
2,5 · 10 -1                                                                                                     59,75
1,0 · 10 -2                                                                                                     36,20
1,0 · 10 -3                                                                                                     32,16
1,0 · 10 -5                                                                                                     31,28
1,0 · 10 -7                                                                                                     31,63

Datele prezentate în tabelul 4.1 relevă că în intervalul de concentraţii 
1,0 · 10-7 ... 2,5 · 10-1 (g/l) de Enoxil activitatea antioxidantă a diminuat pa-
ralel cu descreșterea concentraţiei, indicele cercetat fiind aproape constant  
(31,28...32,16) în intervalul 10-3 ... 10-7 g/l. Astfel, activitatea antioxidativă a 
preparatului elaborat este destul de mare chiar și la diluţii avansate.

La concentraţii mai mari de 0,6 % a Enoxilului activitatea antioxidativă 
este, practic, egală cu 100 %, adică pornind de la această concentraţie, toţi 
radicalii liberi prezenţi în sistem sunt captaţi.

În concluzie se poate menţiona că tehnologia de obţinere a preparatului 
Enoxil se bazează pe elaborarea unui sistem-cadru de interacţiuni ale factori-
lor de diferită origine: biologică – materie primă (enotaninuri), fizică – tem-
peratură (70...100 °C), chimică – peroxid de hidrogen. Procesele chimice și fi-
zico-chimice declanșate au determinat depolimerizarea compusului polimeric 
iniţial într-un complex catechinic format, în special, din structuri monome-
rice esterificate, cu capacitate înaltă de captare a radicalilor liberi, conferind, 
astfel, compusului obţinut activitate antioxidativă. Enoxilul are activitate an-
tioxidativă cu 20,88 % mai pronunţată în comparaţie cu enotaninurile iniţiale 
din care s-au obţinut. La concentraţii mai mari de 0,6 % soluţiile de Enoxil 
captează practic toţi radicalii liberi și  poate fi recomandat pentru testări clini-
ce în scopul protecţiei organismului uman împotriva radicalilor liberi.

5. Studiul proprietăților fizico-chimice, microbiologice ale noilor 
produse dermatologice obținute din materii prime autohtone

Cercetările au constat în obţinerea și studiul proprietăţilor fizico-chimi-
ce și microbiologice ale extractelor vegetale (intacte și modificate), elaborarea 
preparatelor terapeutice în baza extractelor cu cele mai performante proprie-
tăţi, precum și monitorizarea stabilităţii caracteristicilor acestor preparate. 
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În calitate de surse vegetale pentru extragerea compușilor polifenolici 
bioactivi s-au selectat: rumeguș și coajă de stejar (Quercus pubescens), frun-
ze de ceai negru și de ceai verde (RISTON®, Ceylon premium, Sri Lanka), 
frunze de nuc (soi Juglans regia), petalele de trandafir roșu (soi Chrysler Im-
perial), petale de trandafir alb (soi Floribunda), seminţele de castan (Aesculus 
hippocastanum), coaja de nuci și septumul de nuci (soi Juglans regia).

Condiţiile experimentale pentru obţinerea extractelor vegetale au fost 
variate funcție de metoda de extracţie și de parametrii experimentali (ra-
portul produs vegetal/solvent, concentraţia solventului, timp de extracţie). 
Cercetările privind metodele de extracţie a compușilor bioactivi au avut ca 
obiectiv estimarea avantajelor și dezavantajelor metodei clasice de agitare 
mecanică (macerare și scurgere periodică) vizavi de metoda de tratare cu 
ultrasunet a materiei vegetale. Extracția a fost realizată la o temperatură con-
trolată în 3 etape consecutive pentru fiecare metodă, folosind în calitate de 
solvent etanolul de 50 % și 70 % din raportul produs vegetal/solvent 1:10 și 
1:5. Extractele obţinute au fost unificate, concentrate prin distilare la rotava-
por și uscate la temperatura de 45 oC. 

Analiza datelor valorilor conţinutului total de compuși polifenolici 
(CTCF) extrași din rumeguș și coajă de stejar funcţie de metoda de extragere, 
durata procesului, concentraţia solventului, raportul masa (g)/volum (mL), 
prezentate în tabelul 5.1, ne permite să constatăm că  metoda de extragere nu 
influenţează esenţial valoarea parametrilor menționați. Astfel, valorile puţin 
superioare ale CTCF extrași, obţinute prin metoda de agitare mecanică, sunt 
echilibrate de avantajul unei durate mult mai reduse a procesului de extracţie 
asistat de ultrasunet (3 cicluri a câte 30 min vizavi de 3 cicluri a câte 24 ore). 
Utilizarea solventului hidroalcoolic cu concentrația de 70 % asigură o ușoară 
sporire (2-4 % pentru metoda statică și 4-6 % la tratarea cu ultrasunet) a con-
ţinutului total de compuși extrași, vizavi de solventul cu concentrația de 50 %. 
Raportul masă/volum 1:10 generează un conţinut total de compuși polifeno-
lici extrași mai înalt faţă de raportul 1:5, această sporire fiind nesemnificativă 
(3-5 %), iar intervalul de 30 min de tratare cu ultrasunet a materiei vegetale 
este suficient pentru extragerea, practic totală, a compușilor fenolici prezenţi 
în probele cercetate. Ulterior, pentru obţinerea extractelor din produsele ve-
getale cercetate s-a folosit metoda statică de agitare mecanică (macerare și 
scurgere periodică), realizată în trei etape consecutive la temperatura came-
rei, folosind în calitate de solvent soluţia hidroalcoolică de 50 % și raportul 
m/V cuprins în limitele 1/5-1/10, funcţie de natura produsului vegetal.
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Tabelul 5.1
 Conţinutul total de compuși polifenolici (mg GA/g),  

funcţie de metoda de extragere, durata procesului,  
concentraţia solventului, raportul m/V

Mostră 
de produs 

vegetal, 
raport masă/

volum

Agitare mecanică Tratare cu ultrasunet

Etanol, 
70 %

Etanol, 
50 %

Etanol, 
70% 

30 min

Etanol, 
70% 

60 min

Etanol, 
50%  

30 min

Etanol, 
50% 

 60 min
Rumeguș de 

stejar, 1:5 21,15 20,65 19,71 20,09 18,65 19,55
Rumeguș de 
stejar, 1:10 21,88 21,01 21,17 21,54 20,38 21,08
Coajă de 
stejar, 1:5 14,91 14,15 11,06 11,52 10,41 10,97
Coajă de 

stejar, 1:10 16,15 15,71 11,82 11,89 11,23 11,31

Studiul datelor randamentului procesului de extragere și a conţinutului 
de polifenoli totali (tabelul 5.2) denotă faptul că totalul de substanţe extrase în 
mostrele de produse vegetale cercetate variază de la 6,2 % (coajă de seminţe de 
castan) până la 34,9 % (frunze de ceai negru). Este de menţionat faptul că din 
totalul de substanţe extrase circa 55-65 % se obţin la finele primului ciclu. Va-
lorile (CTCF), determinate spectrofotometric cu utilizarea reactivului Folin-
Ciocalteu (exprimat ca mg acid galic per g de produs vegetal (mg GA/g)), sunt 
cuprinse în limitele 8,51 (frunze de nuc) și 41,85 (coaja semințelor de castan). 

Tabelul 5.2
Randamentul procesului de extracţie (η, %) și conținutul total 

de compuși polifenolici (CTCF, mg AG/g)

Mostra de produs vegetal η, % CTCF, mg AG/g
Rumeguș de stejar 8,4±0,3 24,15
Coajă de stejar 6,6±0,2 16,15
Frunze de ceai verde, 27,7±0,9 38,60
Frunze de ceai negru, 34,9±1,2 41,02
Frunze de nuc, 16,3±0,3 8,51
Petale de trandafir roșu 34,2±1,2 38,18
Petale de trandafir alb 27,9±1,1 17,56
Septum de nuci 6.8±0,1 38,97
Coajă de seminţe de castan 6.2±0,1 41.85
Seminţe de castan 6,5±0,1 8,85
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Pentru a spori potenţialul de utilizare a extractelor hidroalcoolice 
obținute din produsele vegetale cercetate a fost folosit procedeul de solubili-
zare a taninurilor în apă, elaborat în Laboratorul chimia ecologică al Institu-
tului de Chimie și descris în invenţia nr. MD 3125. În urma modificării prin 
oxidare a extractelor obținute are loc solubilizarea acestora, însoțită de for-
marea compușilor organici noi, care conţin grupări funcţionale carboxilice, 
peroxidice, alcoolice, fenolice etc. Pentru evaluarea conținutului total de gru-
pări funcționale acide (Ctotal) a fost utilizată tehnica potențiometrică (metoda 
Boehm). În tabelul 5.3 sunt prezentate rezultatele determinării (Ctotal), pentru 
compușii extrași din produsele vegetale cercetate (modificate prin oxidare). 

Tabelul 5.3 
Conținutul total de grupări funcționale acide (carboxilice și fenolice),  

determinat în soluții apoase 2,5 % de extract modificat  
(recalculat la 1,0 g de preparat uscat)

Mostra 
de produs 

vegetal

Cantitatea grupelor 
funcționale, mg-ech/g

Caracterul grupărilor acide,
mg-ech/g

titrant carboxilice

fenoliceNaHCO3 Na2CO3 NaOH puternic 
acide slab acide

Semințe  
de castan 1.688 1.724 1.760 1,688 0,036 0,036

Coji de 
semințe  
de castan

2,411 2,615 3,002 2,411 0,204 0,387

Septum  
de nuci 2.844 2.912 3.116 2,844 0,068 0,204

Coji de nuci 1.670 1.888 2.136 1,670 0,218 0,248
Petale de 
trandafir roșu 2,528 2,888 3,508 2,528 0,36 0,62

Petale de 
trandafir alb 2,332 2,508 2,960 2,332 0,176 0,452

Analiza rezultatelor obţinute ne permite să constatăm că valorile con-
ţinutului total de grupări funcţionale acide ale mostrelor cercetate, supuse 
modificării prin oxidare, sunt cuprinse în limitele 1,76 – 3,116 mg-ech/g, 
dintre care circa 80 – 90 % le constituie grupările carboxilice. 
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Activitatea antioxidantă pronunţată este una dintre cele mai valoroase ca-
racteristici ale compușilor extrași din produse vegetale. Metoda de testare a ca-
pacităţii antiradicalice cu aplicarea ABTS (2,2 azinobis 3-etilbenzotiazolină-6- 
acid sulfonic) sau DPPH (2,2 difenil-1-picril hidrazil) este bine cunoscută și pe 
larg folosită în lucrările de specialitate la determinarea capacităţii antioxidante 
totale a substanţelor, indiferent de natura lor. Principiul acestor metode constă 
în determinarea spectrofotometrică a variaţiei concentraţiei radicalului DPPH• 
sau ABTS•+ la interacţiunea cu antioxidantul studiat. Măsurările s-au realizat 
în triplicat la spectrofotometrul UV/VIS JENWAY 6505 și s-au exprimat în pro-
cent de inhibiţie. Rezultatele determinării activităţii antioxidante a compușilor 
extrași din produsele vegetale cercetate sunt prezentate în tabelul 5.4.

                                                                      Tabelul 5.4 
 Activitatea antioxidantă a extractelor obţinute din produsele  

vegetale cercetate, determinată din soluţii apoase 0.1%

Mostra de produs vegetal
ABTS
1 min

ABTS
6 min

DPPH
30 min

DPPH
60 min

DPPH
90 min

Rumeguș de stejar 75.29 87.93 61.88 62.16 62,53
Frunze de ceai negru 70.48 83.12 62.03 62.31 62,45
Frunze de ceai verde 82.06 91.38 62.73 63.43 63,81
Petale de trandafir roșu 82.23 93.65 62.65 66.78 70.09
Petale de trandafir alb 50.92 59.94 34.97 37.15 39.82
Frunze de nuc 25.81 31.59 20.93 22.61 24.86
Coji de nuci 67,91 79,85 55,91 61,34 63,98
Septum de nuci 96,28 99,51 73,83 77,7 79,78
Seminţe de castan 65,1 77,38 41,75 46,56 48,94
Coaja de seminţe de castan 98,58 99,64 80,54 81,93 83,1

Analiza rezultatelor obţinute ne permite să constatam că, în cazul ambe-
lor teste, cea mai puternică activitate  antioxidantă o manifestă extractele eta-
nolice obţinute din septum de nuci și coajă de seminţe de castan, fiind urmate 
de valorile probelor extrase din frunze de ceai verde petale de trandafir roșu 
și rumeguș de stejar. Rezultatele obţinute pentru activitatea antioxidantă sunt 
în corelaţie directă cu cantitatea de polifenoli totali determinaţi în probele 
studiate. Astfel, extractele obţinute din septum de nuci, frunze de ceai, coajă 
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de seminţe de castan și petale de trandafir roșu, care conţin cantităţi mai mari 
de polifenoli totali, manifestă o acţiunea antioxidantă mai pronunţată. 

Elaborarea noilor creme dermatologice cu efect terapeutic prolongat și 
proprietăți emoliente pentru pielea uscată sau cu diferite afecțiuni dermato-
logice.

Datorită proprietăților benefice ale produselor naturale utilizate la pro-
ducerea cremelor  au fost selectate componente ale unei creme precum ceara 
de albine, ulei de cocos, ulei de shea, extract de aloe vera, glicerina, ulei de mig-
dale (ulei de avocado) și principiul activ Enoxil. În urma cercetărilor efectua-
te a fost optimizat raportul eficient al produselor din faza uleioasă și din faza 
apoasă. Astfel de cremă dermatologică ar avea următoarele raporturi teoretice  
(tabelul 5.5). 

Pentru a diversifica gama de produse dermatologice s-a preparat și ungu-
ent în baza compusului activ Enoxil. Acest tip de preparat dermatologic este 
adesea utilizat pentru a beneficia de proprietăţile emoliente și este indicat la 
utilizarea pe pielea uscată. Compoziţia dermatologică are un conţinut ridicat 
de uleiuri, cu următoarele componente principale caracteristice: unt de shea, 
unt de cocos, ulei de migdale, lanolina, ceara de albine, Enoxil și apă purificată.

Tabelul 5.5 
 Componența și raportul produselor din faza uleioasă și din faza apoasă

Denumirea produs Cantitatea (%, masă, raportat 100g)
Cremă Enoxil: ulei migdale, unt shea, 
ulei cocos, ceara de albine, glicerina, 
enoxil și apă purificată

18, 7, 7, 8, 5 și 2 respectiv

Unguent Enoxil: apă purificată, ulei de 
migdale, unt shea, lanolină, ceară de 
albine, ulei cocos și enoxil

18, 10, 20,10, 20, 20 și 2 respectiv

Activitatea antioxidantă a fost determinată prin metoda cation radi-
cal ABTS și testul DPPH radical. În baza rezultatelor obținute prin metoda 
ABTS, se atestă o creștere a activităţii antioxidante (AA, %) care se supune 
următorului șir de activităţi: 

Unguent (71%) >Enoxil (65 %) > Cremă (60 %)
Determinarea activităţii antioxidante prin metoda DPPH oferă posibili-

tatea de a construi curbele cinetice și de a determina tipul cinetici (lentă sau 
rapidă) produsului cu proprietăţi antioxidante. Astfel putem spune că șirul 
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activităţii antioxidante a produselor dermatologice testate se păstrează, iar 
cinetica este una de tipul rapidă, în prima etapă și lentă în a doua etapă.

Elaborarea noilor geluri dermatologice pe baza polimerilor naturali
Ingredientele utilizate în produsele cosmetice depind în mare măsură 

de tipul de formulare (cremă, gel, emulsie, loțiune etc.). Polimerii naturali 
precum celuloza și derivaţii ei (hidroxetilceluloza, carboximetilceluloza so-
dică) pot fi întrebuinţaţi la prepararea de geluri, care asigură o penetrare 
mai bună prin straturile pielii și prolongarea efectului terapeutic datorită 
cedării lente a substanţei active. Astfel la compoziția de bază (masa de poli-
mer hidroxetilceluloza 5 %) se adaugă 1,25 % din masa totală gel, următorii 
compuși: polifenoli modificați din ceai negru (Gel 1), din rumeguș de stejar 
(Gel 2), din septum de nuci (Gel 3) și din semințe de struguri ‒ Enoxil (Gel 4). 
Pentru preparatele terapeutice (forma gel), elaborate în baza extractelor, 
modificate prin oxidare, provenite din rumeguș de stejar, septum de nuci 
și frunze de ceai negru (conţinut de extract vegetal încorporat 1,25 %) au 
fost determinate activitatea antioxidantă (Tabelul 5.6) și proprietăţile acido-
bazice (Tabelul 5.7).

Analiza rezultatelor prezentate în tabelul 5.6 ne demonstrează ca acti-
vitatea antioxidantă a gelurilor descrește după cum urmează: Gel 4>Gel 2> 
Gel 3>Gel 1. Acest aranjament al șirului de capacitate antioxidantă se da-
torează prezenței cantităților diferite de compuși cu caracter reducător în 
produșii obținuți la modificarea compușilor polifenolici extrași din diferite 
materii prime.

 Tabelul 5.6
 Activitatea antioxidantă a preparatelor terapeutice (forma gel)  

ce conţin extract vegetal (1,25%), modificat prin oxidare

Mostra ABTS
1 min

ABTS
6 min

DPPH
30 min

DPPH
60 min

DPPH
90 min

Gel 1, cu extract oxidat 
din ceai negru 30,05 44,45 48,00 55,03 60,04

Gel 2, cu extract oxidat 
din rumeguș de stejar 44,21 66,05 72,85 81,29 85,05

Gel 3, cu extract oxidat 
din septum de nuci 35,1 47,38 55,05 63,00 67,04

Gel 4, cu Enoxil 47,5 73,05 72,49 80,62 84,03
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Tabelul 5.7 
 Conținutul total de grupări funcționale acide (carboxilice și fenolice), 

determinat în preparate terapeutice (recalculat la 1,0 g de preparat) 

Mostra

Cantitatea grupelor 
funcționale, mg-ech/g

Caracterul grupărilor acide,
mg-ech/g

titrant carboxilice
fenolice

NaHCO3 Na2CO3 NaOH puternic 
acide

slab 
acide

Gel cu extract din 
rumeguș de stejar 2,92 3,25 3,464 2,92 0,33 0,214

Gel cu extract din 
ceai negru

2,208 2,432 2,76 2,208 0,224 0,328

Gel cu extract din 
septum de nuci 2,008 2,08 2,52 2,008 0,072 0,44

Gel cu Enoxil 2,76 2,952 3,48 2,76 0,192 0,528

Datele prezentate în tabelele 5.6 și 5.7 ne sugerează să conchidem că 
preparatele terapeutice (forma gel), elaborate în baza extractelor, modificate 
prin oxidare, provenite din rumeguș de stejar, septum de nuci, frunze de ceai 
negru (conţinut de extract vegetal încorporat 1,25 %) și cu Enoxil manifestă 
proprietăţi acido-bazice și antioxidante semnificative și pot prezenta interes 
pentru industria farmaceutică. 

Studiul activității antimicrobiene a extractelor intacte  
și modificate din diverse surse vegetale

A fost testată activitatea antimicrobiană a biofilmurilor pe bază de chi-
tosan impregnat cu Enoxil în concentrațiile 0,075-0,3 % asupra bacteriilor 
gram-pozitive și negative și Candida utilis. Diametrul de inhibiție a fost 36- 
40 mm pentru bacterii și 42 mm pentru C. utilis. Proprietățile antimicrobiene 
ale chitosanului incorporat cu Enoxilul s-ar datora în special: – prezenței aci-
zilor polifenolici în produsul Enoxil, care interacționează cu proteinele bac-
teriene astfel inhibând creșterea bacteriană; – compușii polifenolici pot dete-
riora peretele celular bacterian cauzând scurgerea conținutului intracelular. 

Testarea extractului din castan în forme oxidată și intactă asupra bacte-
riilor a demonstrat activitatea mai înaltă a formei oxidate, concentrația efici-
entă fiind 0,3 %. S-a constatat că extractele din coji de nuci – intact și oxidat 
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manifestă activitate antimicrobiană pronunțată în concentrațiile 0,3-0,6 și  
0,15 %, respectiv. S-a constatat că extractul din sept de nuc, intact (SNI) și 
oxidat (SNO) acționează inhibitoriu asupra microorganismelor nepatogene 
și bacteriilor fitopatogene: SNI – 0,15 % pentru C. utilis și 0,6 % – bacterii; 
SNO: 0,15 % – bacterii și 0,07 % – C. utilis.

Testarea extractelor din sept de nuc asupra fungilor fitopatogeni Fusarium 
oxysporum, Alternaria alternata, Drechslera sorokiniana, Colletotrichum coco-
des a demonstrat activitatea antifungică a acestora pentru primele 4 specii în 
concentrațiile 0,002; 0,01 și 0,05 %. Au fost constatate unele mecanisme de 
acțiune antifungică: formarea condițiilor foarte mici comparativ cu martorul; 
inhibarea biosintezei pereților intracelulari; accelerarea senescenței sporilor.

A fost testat extractul din rumeguș de stejar, intact și oxidat asupra bac-
teriilor fitopatogene. S-a constatat activitatea inhibitorie a nanocompozitelor 
Enoxil – siliciu în concentrațiile 0,2-0,4% asupra microorganismelor.

Testarea gelurilor pe bază de rumeguș de stejar, ceai, sept de nuc, Enoxil 
a demonstrat activitatea antibacteriană mai înaltă pentru gelurile pe bază de 
sept de nuc și Enoxil în concentrația 0,15 % și antifungică – 0,07 %.

În linii generale, concentraţia de 0,15 % este limita de manifestare a pro-
prietăţilor antibacteriene al extractelor din septul fructelor de nuc (SFN). De 
menţionat că această concentraţie, în cazul extractelor intacte din SFN, n-a 
fost eficientă pentru E. amylovora și E. carotovora, iar a extractului oxidat – 
pentru B. subtilis, activitatea antibacteriană a preparatului manifestându-se 
de la 0,15 %. Oxidarea extractelor taninice a mărit activitatea antibacteriană 
a acestora pentru majoritatea bacteriilor luate în studiu.

Proprietăți antifungice s-au înregistrat în concentrațiile 0,07 și 0,15 %, re-
spectiv, pentru taninurile oxidate și intacte. Taninurile intacte și oxidate izolate 
din septul fructelor de nuc J. regia, în limitele concentrațiilor utilizate (0,002; 
0,01 și 0,05 %), au manifestat acțiune diferită asupra fungilor aflați în studiu.

Tulpina de C. coccodes n-a manifestat specificitate semnificativă de 
reacție la taninuri. La ziua 6, F. oxysporum și A. alternata au înregistrat inhi-
bare a creșterii sub acțiunea taninurilor oxidate în concentrația 0,05 %: – 14,4 
și – 15,0 %, D sorokiniana – la taninurile intacte, 0,05 %: – 46,4 % și oxidate: –  
17,4 %, respectiv, faţă de martor. 

De menționat că compușii în concentrațiile inhibitorii pentru creșterea 
radială a coloniilor s-au manifestat în cazul a 2 fungi și în ceea ce privește 
unele particularități de creștere și dezvoltare a micromicetelor. De exem-
plu, în cazul fungului D. Sorokiniana s-a observat că taninurile intacte în 
concentrația 0,05 % au produs nu doar diminuarea creșterii fungului, dar 
și dezvoltarea slabă a miceliului, iar tulpina de F. oxysporum a reacționat la 
taninurile oxidate – 0,05 % prin creștere neuniformă a coloniei.  
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Taninurile, în concentraţiile inhibitorii pentru creșterea coloniilor, au 
influenţat dezvoltarea conidiilor (sporilor). Astfel, la D. sorokiniana taninu-
rile intacte, în concentraţia 0,05 % au determinat formarea conidiilor mult 
mai mici, comparativ cu conidiile din varianta martor. Totodată, la multe 
conidii se observă doar peretele extern, lipsa septurilor interne fiind proba-
bil o dovadă a inhibării biosintezei acestora de către taninuri. Sub influenţa 
taninurilor oxidate (0,05 %), de asemenea s-a produs diminuarea dimensi-
unilor sporilor (dar nu în așa măsură ca în varianta cu taninuri intacte) sau 
dereglarea procesului de biosinteză a septurilor interne. La fungul A. alter-
nata s-a observat că sub influenţa taninurilor oxidate – 0,05 %, procesul de 
îmbătrânire a micromicetei a fost mult mai avansat, fenomen demonstrat de 
apariţia multor conidii germinate. Astfel, taninurile intacte și oxidate, extrase 
din septul fructelor de nuc manifestă activitate antibacteriană și antifungică, 
efectul depinzând de microorganism și concentraţie.

S-a constatat că gelurile pe bază de Enoxil au manifestat capacități de in-
hibare a creșterii microorganismelor la concentrațiile 0,15-0,3 %, iar gelurile 
pe bază de extracte din fructe de nuci – la concentrații și mai mici: 0,07-0,3 %  
(tabele 5.8 și 5.9).

Tabelul 5.8
 Activitatea antimicrobiană a gelurilor pe bază de Enoxil

Microorganisme 
test

Diluții ale preparatului, 0,6 %
0,3 0,15 0,07 0,035 0,017 0,008 0,004 0,002 0,001

Bacillius subtilis 
CNMN BB-01
(4,8×108 UFC/ml)

- - + + + + + + +

Pseudomonas 
fluorescens
CNMN-PFB-01
(4,8×108 UFC/ml)

- - + + + + + + +

Erwinia 
amylovora
(4,8×108 UFC/ml)

- - + + + + + + +

Erwinia 
carotovora
(4,8×108 UFC/ml)

- - + + + + + + +

Xantomonas 
campestris
(4,8×108 UFC/ml)

- - + + + + + + +

Candida utilis
(3,0×107 UFC/ml)

- - + + + + + + +
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  Tabelul 5.9
 Activitatea antimicrobiană a gelurilor pe bază de septuri de fructe de nuci

Microorganisme 
test

Diluții ale prep aratului, 0,6%
0,3 0,15 0,07 0,035 0,017 0,008 0,004 0,002 0,001

Bacillius subtilis 
CNMN BB-01
(4,8×108 UFC/ml)

- - - + + + + + +

Pseudomonas 
fluorescens
CNMN-PFB-01
(4,8×108 UFC/ml)

- - - + + + + + +

Erwinia amylovora
(4,8×108 UFC/ml)

- - + + + + + + +

Erwinia carotovora
(4,8×108 UFC/ml)

- - - + + + + + +

Xantomonas 
campestris
(4,8×108 UFC/ml)

- - + + + + + + +

Candida utilis
(3,0×107 UFC/ml)

- - + + + + + + +

Datele obținute relevă că prin metode chimice și microbiologice au fost 
identificate noi surse și create noi preparate cu activitate antimicrobiană care 
oferă oportunități avantajoase pentru agricultură și protecția sănătății omului.

În scopul lărgirii spectrului de materii prime, care conțin substanțe bio-
logic active, au fost studiate proprietățile fizico-chimice și microbiologice ale 
polifenolilor intacți și modificați  obținuți din fructe de măceș, flori de sună-
toare, flori de lavandă și coaja de rodii. Se cunoaște faptul că ceaiul de măceșe 
tratează intoxicațiile, diareea, afecțiunile hepatice, febra, viermii intestinali, 
palpitațiile. Extractele hidroalcoolice din  produsele vegetale selectate au fost 
obținute utilizând metoda statică de extragere prin agitare mecanică, realiza-
tă la temperatura camerei în trei etape consecutive a câte 24 de ore. Valorile 
conținutului total de compuși polifenolici extrași (CTCF) sunt cuprinse în 
limitele 21,9 și 57,2 exprimat în mg acid galic per g de produs vegetal (mg 
GA/g). Cea mai mare cantitate de compuși polifenolici totali s-a înregistrat 
pentru extractul obținut din flori de sunătoare (57,2), fiind urmată de o va-
loare mai mică stabilită pentru extractele provenite din fructe de măceș și 
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coajă de rodii, (31,72, 31,42). Cea mai mică valoare a conținutului total de 
compuși polifenolici extrași (21,9) s-a găsit în extractul obţinut din flori de 
lavandă (figura 5.1).

Figura 5.1. Conţinutul total de compuși polifenolici determinat  
în extractele obținute din coajă de rodii, fructe de măceș,   

flori de lavandă și flori de sunătoare 

Activitatea antioxidantă pronunţată este una dintre cele mai valoroase 
caracteristici ale compușilor extrași din produse vegetale. Pentru determi-
narea activităţii antioxidante a extractelor obţinute s-au aplicat testele ABTS 
(2,2 azinobis 3-etilbenzotiazolină-6- acid sulfonic) și DPPH (2,2 difenil-
1-picril hidrazil), folosite pe larg în lucrările de specialitate la determinarea 
capacităţii antioxidante totale a substanţelor. Măsurările s-au realizat în tri-
plicat și s-au exprimat în procent de inhibiţie. Rezultatele determinării acti-
vităţii antioxidante, exprimată în % inhibiţie, pentru extractele obţinute din 
produsele vegetale cercetate sunt prezentate în tabelul 5.10.

Tabelul 5.10
 Activitatea antioxidantă (% inhibiţie) a extractelor obţinute din fructe de măceș, 

coajă de rodii, flori de lavandă, flori de sunătoare

Produs vegetal ABTS
1 min

ABTS
6 min

DPPH
30 min

DPPH
60 min

DPPH
90 min

Fructe de măceș 45,81 69,04 34,42 40,39 44,01
Coajă de rodii 63.58 74.85 55,46 59,8 62,75

Flori de lavandă 65,91 81,47 54,47 56,84 58,24
Flori de sunătoare 99,45 100 63,55 71,09 73,74
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Analiza rezultatelor obţinute permite să constatăm că extractul etanolic 
obţinut din flori și de sunătoare manifestă cea mai puternică activitate an-
tioxidantă (99,45 %), fiind urmate de valorile probelor extrase din flori de 
lavandă (65,91 %) și coji de rodii (63,58 %). Cea mai mică valoare a activităţii 
antioxidante s-a înregistrat pentru extractul provenit din fructe de măceș 
(45,81 %). Datele obţinute la determinarea activităţii antioxidante conform 
testului DPPH sunt ceva mai mici, dar se respectă aceeași consecutivitate ca 
și în cazul metodei ABTS. Rezultatele obţinute pentru activitatea antioxi-
dantă sunt în corelaţie directă cu cantitatea de polifenoli totali determinaţi în 
probele studiate (figura 5.1). Astfel, extractul obţinut din flori de sunătoare, 
care conţine cea mai mare cantitate de polifenoli totali (57.2 mg AG/g ), ma-
nifestă cea mai puternică acţiune antioxidantă (99,45 %). 

Pentru preparatele terapeutice (forma gel), elaborate anterior în baza extrac-
telor, modificate prin oxidare, provenite din rumeguș de stejar, septum de nuci, 
frunze de ceai negru și Enoxil (conţinut de extract vegetal încorporat 1,25 %) a 
fost monitorizată stabilitatea proprietăților fizico-chimice (activitate antioxidan-
tă-tabelul 2 și proprietăţilor acido-bazice – tabelul 5) după 15 luni de păstrare.

                         Tabelul 5.11
 Activitatea antioxidantă  a preparatelor terapeutice ce conțin  

extract vegetal obținut din rumeguș de stejar, frunze  
de ceai negru, septum de nuci, Enoxil 

Mostra ABTS
1 min

ABTS
6 min

DPPH
30 min

DPPH
60 min

DPPH
90 min

Gel cu extract din 
rumeguș de stejar 44,33 61,75 59,61 76,6 78,7

Gel cu extract din 
ceai negru

31,9 45,35 37,7 45,58 49,9

Gel cu extract din 
septum de nuci 32,73 45,98 39,3 50,6 54,4

Gel cu Enoxil 50,01 78,08 63,83 73,18 78,91

Analiza datelor obţinute permite să conchidem că preparatele tera-
peutice (forma gel), elaborate în baza extractelor, modificate prin oxidare, 
provenite din rumeguș de stejar, septum de nuci și frunze de ceai negru și 
Enoxil (conţinut de extract vegetal încorporat 1,25 %) manifestă proprietăţi 
acido-bazice și antioxidante semnificative și stabile pe parcursul a 15 luni 
de monitorizare, respectiv pot fi recomandate pentru utilizare în industria 
farmaceutică.
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Au fost testate extracte intacte și oxidate din coji de rodii, extractului 
taninic oxidat din măceș, extractului taninic oxidat din Hypéricum per-
forátum (sunătoare), extractului taninic oxidat din Lavandula angustifolia 
(lavandă), pe bacterii nepatogene, fitopatogene și fungi fitopatogeni. Rezul-
tatele obținute sunt prezentate în tabelele 5.12 - 5.15.

Tabelul 5.12
 Activitatea antimicrobiană a extractului taninic oxidat  

din coji de rodii (concentrația inițială – 2,5 %)

Microorganisme 
test 

Diluţii succesive duble, % 
1,25 0,6 0,3 0,15 0,07 0,035 0,017 0,008 0,004

B. subtilis CNMN 
BB-01 

- - - - - + + + +

P. fluorescens   
CNMN-PFB-01

- - - - - + + + +

E. amylovora - - - - - + + + +
E. carotovora - - - - - + + + +
X. campestris - - - - - + + + +
B.cereus var 
fluorescens

- - - - - + + + +

Candida utilis - - - - - + + + +

 Tabelul 5.13
 Activitatea antimicrobiană a extractului taninic oxidat  

din măceș (concentrația inițială – 2,5 %)

Microorganisme 
test 

Diluţii succesive duble, % 
1,25 0,6 0,3 0,15 0,07 0,035 0,017 0,008 0,004

B. subtilis CNMN 
BB-01 

- - - + + + + + +

P. fluorescens   
CNMN-PFB-01

- - - + + + + + +

E. amylovora - - - + + + + + +
E. carotovora - - - + + + + + +
X. campestris - - - + + + + + +
B.cereus var 
fluorescens

- - - + + + + + +

Candida utilis - - - - - + + + +
Saccharomyces 
cerevisiae

- - - - - + + + +
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Tabelul 5.14 
Activitatea antimicrobiană a extractului taninic oxidat din Hypéricum  

perforátum (sunătoare) (concentrația inițială – 2,5 %)

Microorganisme 
test 

Diluţii succesive duble, % 

1,25 0,6 0,3 0,15 0,07 0,035 0,017 0,008 0,004
B. subtilis CNMN 
BB-01 

- - - - + + + + +

E.coli - - - + + + + + +
E. amylovora - - - + + + + + +
E. carotovora - - - - + + + + +
X. campestris - - - - + + + + +
Candida albicans - + + + + + + + +
Saccharomyces 
cerevisiae

- + + + + + + + +

Tabelul 5.15  
Activitatea antimicrobiană a extractului taninic oxidat din Lavandula  

angustifolia (lavandă) (concentrația inițială – 2,5 %)

Microorganisme 
test 

Diluţii succesive duble, % 
1,25 0,6 0,3 0,15 0,07 0,035 0,017 0,008 0,004

B. subtilis CNMN 
BB-01 

- - - + + + + + +

E.coli - - - + + + + + +
E. amylovora - - - + + + + + +
E. carotovora - - - + + + + + +
X. campestris - - - + + + + + +
Candida albicans - + + + + + + + +
Saccharomyces 
cerevisiae

- + + + + + + + +

Pentru preparatele terapeutice (forma gel), elaborate anterior în baza 
extractelor, modificate prin oxidare, provenite din rumeguș de stejar, septum 
de nuci, frunze de ceai negru și Enoxil (conţinut de extract vegetal încorpo-
rat 1,25 %) a fost monitorizată stabilitatea proprietăților microbiologice după 
15 luni de păstrare.
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Tabelul 5.16  
 Stabilitatea gelurilor după 15 luni, elaborate din surse vegetale  

de rumeguș de stejar, Enoxil, sept de nuc, ceai

Geluri 
elaborate 
(1.25%)

Microorganisme test, concentrațiile inhibitorii ale gelurilor, % 
B. 

subtilis 
CNMN 
BB-01

P. 
fluorescens   

CNMN-
PFB-01

E. 
amylovora

E. carotovora
X. 

campestris

B.cereus 
var. 

fluorescens

Candi-
da utilis

Saccharomyces 
cerevisiae

Rumegus 
de stejar

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6

Enoxil 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6
Sept de 

nuc
0,6 0,6 0,6 0,3 0,3 0,6 0,3 0,3

Ceai 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,3 0,6

Concluzii generale:
 ■ Extractele hidroalcoolice, obţinute din produsele vegetale cercetate 

manifestă activitate antioxidantă pronunţată: cea mai mare cotă (99,45 %) 
s-a înregistrat pentru extractul din flori de sunătoare, urmată de valori puţin 
mai mici ale probelor extrase din flori de lavandă (65,91 %) și coji de rodii 
(63,58 %), iar cea mai mică activitate antioxidantă s-a stabilit pentru extrac-
tul provenit din fructe de măceș (45,81 %).

 ■ Oxidarea extractelor taninice obținute din surse vegetale rodii, 
măceș, sunătoare, lavandă au condus la sporirea proprietăților antibacteriene 
și antifungice, diferenţiată în funcţie de concentraţia preparatului și specia 
microorganismului.

 ■ Extractele oxidate din rodii au prezentat cele mai înalte capacități 
de reprimare a fungilor fitopatogeni (Fusarium oxysporum, Fusarium solani, 
Alternaria alternata) în concentrația de 0,25 % pe tot parcursul duratei de 
cultivare, manifestate prin dezvoltarea unui miceliu rarefiat, ceea ce a condus 
la diminuarea masei miceliene acumulate.

 ■ Oxidarea extractelor taninice din ceai verde a contribuit la sporirea 
semnificativă a activității antifungice (A. alternata, F. oxysporum, F. solani), 
manifestată prin formarea conidiilor mult mai mici comparativ cu conidiile 
din varianta martor și accelerarea procesului de îmbătrânire, fenomen demon-
strat de apariţia multor conidii germinate în special în concentrația 0,25 %.

 ■ Preparatele terapeutice (forma gel), elaborate în baza extractelor, 
modificate prin oxidare, provenite din rumeguș de stejar, septum de nuci, 
frunze de ceai și Enoxil manifestă proprietăți stabile inhibitorii ale creșterii 
microorganismelor în diapazonul de activitate de 0,3-0,6 % și caracteristici 
fizico-chimice (acido-bazice și antioxidante) semnificative și constante pe 
parcursul a 15 luni de monitorizare. 
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ŞCOALA ŞTIINŢIFICĂ
A ACADEMICIANULUI TUDOR LUPAŞCU
„CHIMIA ADSORBANŢILOR CARBONICI”

Problema sintezei cărbunilor activi din materie primă vegetală locală, 
studiul parametrilor de structură, capacităţii lor de adsorbţie, uti-

lizarea acestora pentru tratarea apelor reziduale și potabilizare a apelor na-
turale, detoxificarea organismului uman și-a luat startul în anul 1986, când 
Comitetul de Stat pentru Știinţă și Tehnică (CSST) al URSS a fost aprobat 
un proiect știinţific de demarare a cercetărilor în domeniul nominalizat mai 
sus. Așa au început cercetările în domeniul sintezei cărbunilor activi. Tre-
buie de menţionat aici și faptul că decizia pozitivă a CSST al URSS s-a ba-
zat pe argumentarea adusă precum că în RSS Moldovenească existau multe 
fabrici de prelucrare a fructelor și în urma procesării lor se formau mii de 
tone de sâmburi de piersici, caise, prune, seminţe de struguri etc. – materie 
primă excelentă pentru sinteza cărbunilor activi. Substanţa chimică rezultată 
dintr-un proces complex de fabricaţie – cărbunele activ – a devenit, pe o 
perioadă de timp, un produs tot mai căutat și utilizat în industrii, iar calită-
ţile lui deosebite, în special în sectorul medical, l-au impus definitiv pe piaţa 
mondială. Ca produs industrial, pe piaţă a apărut la începutul secolului al 
XX-lea. Producţia cărbunilor activi s-a dezvoltat într-un ritm foarte rapid 
în timpul Primului Război Mondial datorită faptului că acesta era utilizat în 
echipamente de protecţie contra gazelor de luptă. Volumul de producere a 
cărbunelui activ continuă să crească și în prezent, totodată, sunt amelioraţi și 
parametrii calitativi. Adsorbanţii carbonici reprezintă un produs chimic de 
certă valoare, larg utilizat în industria de medicamente, industria alimentară, 
industria minieră, chimică și petrochimică, pentru fabricarea echipamente-
lor de protecţie colectivă și individuală în industrie și armată, la purificarea 
apelor reziduale și potabilizarea apelor de suprafaţă etc. În scopurile vizate, 
un rol deosebit le revine cărbunilor activi, obţinuţi din materie primă ve-
getală (lemn, sâmburi de fructe, coji de nuci de cocos, seminţe de struguri 
etc.). În lume se cunosc mai mult de 1500 de licenţe de fabricare a cărbu-
nilor activi. În virtutea sferei largi de utilizare a acestui produs, precum și 
a importanţei sale strategice, toate aceste licenţe prezintă secrete de produ-
cere ale firmelor licenţiatoare și, respectiv, a producătorilor, care preferă să 
vândă cărbune activ ca produs finit, importând materia primă din alte ţări.  
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Literatura de specialitate conţine extrem de puţine date cu privire la detaliile 
tehnologice de fabricare a cărbunilor activi, deoarece acestea sunt acoperite 
cu brevete sau păstrate ca secrete de fabricare ale producătorilor.

Pornind de la aceste realităţi, precum și de la faptul că Republica Moldo-
va dispune de cantităţi suficiente de materii prime regenerabile pentru pro-
ducerea cărbunilor activi în cantităţi suficiente pentru acoperirea cerinţelor 
pieţei interne a fost stringent necesară elaborarea bazelor teoretice și practice 
de sinteză a acestui produs chimic cu indici de calitate scontaţi.

Apele de suprafaţă supuse potabilizării, de rând cu poluanţii, conţin și 
ioni ai metalelor grele care practic nu pot fi reţinuţi pe cărbunii activi obișnu-
iţi (neoxidaţi) din motiv că pe suprafaţa lor nu se conţin în cantităţi suficiente 
grupe funcţionale capabile să imobilizeze poluanţii anorganici din obiectele 
acvatice ale mediului înconjurător. Pentru a deveni schimbători de cationi, 
cărbunii activi sunt supuși oxidării cu diferiţi oxidanţi. În urma acestor pro-
cese chimice, suprafaţa cărbunilor activi se modifică esenţial. În literatura de 
specialitate nu s-au atestat date cu privire la existenţa procedeelor eficiente 
de obţinere și de stabilire a chimiei suprafeţei cărbunilor activi oxidaţi obţi-
nuţi din sâmburi de fructe și coji de nuci.

Starea ionilor și a moleculelor substanţelor nocive în soluţii apoase care 
modelează compoziţia apelor reziduale influenţează substanţial procesele de 
adsorbţie și, respectiv, eficienţa utilizării cărbunilor activi în tehnologiile de 
protecţie a bazinului acvatic. Analiza surselor de specialitate ne permite să 
concluzionăm că ele nu conţin cercetări care ar elucida influenţa interacţiunii 
intra- și intermoleculare a grupelor funcţionale a poluanţilor organici, concen-
traţiei acestora, precum și a temperaturii, și a forţei ionice asupra procesului 
de asociere și, respectiv, asupra dimensiunilor agregatelor substanţelor nocive.

Adsorbţia substanţelor nocive reprezintă un proces complex. Ea depin-
de de valoarea razei eficiente și volumul sorbtiv al porilor, suprafaţa specifică 
a mezo- și macroporilor, cantitatea și calitatea centrilor activi ai cărbunilor 
activi, cât și de structura chimică, masa moleculară, starea fizico-chimică a 
substanţelor adsorbite. În literatura de specialitate sunt atestate un număr 
mic de lucrări știinţifice care ar elucida influenţa complexă a factorilor enu-
meraţi asupra proceselor și mecanismelor de adsorbţie a poluanţilor pe căr-
buni activi și lipsesc lucrări știinţifice care ar elucida procesele și mecanisme-
le de adsorbţie ale amestecurilor de coloranţi și metale grele pe adsorbanţii 
de carbon. 
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Regenerarea și reutilizarea cărbunilor activi epuizaţi conduc, de ase-
menea, la sporirea eficienţei economice  a tehnologiilor de tratare a bazinu-
lui acvatic bazate pe procedeele de adsorbţie. Sursele bibliografice în acest 
domeniu relevă complexitatea problemei și dependenţa multifactorială a 
procesului de regenerare. S-a constatat că parametrii optimi de regenerare 
termică și chimică diferă de la caz la caz. Pentru determinarea parametrilor 
tehnologici ai procesului de regenerare sunt necesare cercetări individuale 
pentru sisteme concrete de regenerare a adsorbanţilor epuizaţi.

Cercetările iniţiate de acad. T. Lupașcu cu discipolii săi au avut ca scop 
aprofundarea cunoștinţelor în domeniul proceselor chimice și fizico-chimice 
care decurg în procesul mangalizării și activării materiei prime lemnoase, sta-
bilirea parametrilor de structură și a capacităţii de sorbţie a cărbunilor activi, 
cercetarea proceselor de interacţiune a moleculelor și ionilor substanţelor noci-
ve în soluţii apoase, studierea mecanismelor de sorbţie a poluanţilor de natură 
organică și anorganică de către cărbunii activi (neoxidaţi și oxidaţi), stabilirea 
parametrilor optimi și a mecanismelor de regenerare a adsorbanţilor epuizaţi.

Evident că primele cercetări știinţifice în domeniul sintezei, studiului 
proprietăţilor adsorbţionale ale cărbunilor activi au fost începute acum cir-
ca 35 de ani de către tânărul cercetător știinţific, doctor în chimie Tudor 
Lupașcu. Aceste studii s-au încununat cu succes în teza de doctor habilitat 
în chimie cu tema „Studii fizico-chimice ale cărbunilor activi obţinuţi din 
materie primă vegetală și utilizarea lor”, care a fost susţinută în anul 2000. Ele 
au cuprins cercetări ce ţin de elaborarea procedeelor de sinteză a cărbunilor 
activi din materie primă vegetală autohtonă prin metode fizico-chimice, chi-
mice și mixte de activare. Au fost studiate mecanismele proceselor chimice 
și fizico-chimice de transformare a subproduselor vegetale în cărbuni activi, 
au fost elaborate procedee de obţinere a cărbunilor activi cu capacităţi spo-
rite de adsorbţie și parametri de structură performanţi. Fluxul tehnologic de 
mangalizare și activare a materialului lemnos elaborat în urma cercetărilor 
pe instalaţii micropilot a fost verificat și aprobat pe utilaje industriale la fa-
brica de cărbune activ „Romcarbon” S.A. din or. Buzău, România. Cercetăto-
rul a demonstrat că pentru obţinerea cărbunilor activi mezo- și macroporoși 
este necesară aplicarea procedeului chimic de activare, a cărbunilor activi 
micro- și supermicroporoși – procedeul fizico-chimic de activare, iar pentru 
obţinerea cărbunilor activi care conţin întreg spectrul de pori ‒ urmează a fi 
aplicat procedeul mixt de activare.
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A fost stabilit mecanismul de obţinere a cărbunilor activi oxidaţi, care 
constă în aceea că o parte a carbonului amorf din scheletul cărbunelui activ 
se transformă în grupe funcţionale cu caracter acid legat de matricea sor-
bantului. În procesul dat o parte din micropori se transformă în mezopori, 
iar aceștia – în macropori. Suprafaţa specifică a cărbunilor activi în procesul 
oxidării ușor diminuează, devenind mai hidrofilă. În procesul oxidării canti-
tatea grupelor funcţionale cu caracter bazic de pe suprafaţa cărbunilor activi 
se micșorează. Astfel, cărbunii activi oxidaţi obţin capacitatea de imobilizare 
a ionilor de metale.

Izoterma de adsorbţie pe cărbuni activi, indiferent de compoziţia so-
luţiei, este compusă din trei componente aditive: adsorbţia în micropori, 
adsorbţia în supermicropori și adsorbţia în mezopori. Micro- și supermi-
croporii sunt umpluţi complet cu componenţi ai fazei lichide. Modul de imo-
bilizare a sorbaţilor depinde de potenţialul de adsorbţie din centrul porilor 
respectivi, care se mărește concomitent cu micșorarea razei acestora. În cazul 
adsorbţiei substanţelor, diametrul, a cărui molecule depășește 0,7-0,8 nm se 
atestă efectul de sită. Moleculele coloranţilor direcţi sunt adsorbite exclusiv 
în mezopori. Factorul de asociaţie nu influenţează asupra efectului de sită. 
Studiul sorbţiei metalelor grele pe cărbuni activi oxidaţi au demonstrat că 
acestea sunt imobilizate în urma schimbului cu ionii de hidrogen din grupele 
funcţionale ale grupelor carboxilice, precum și prin formarea legăturilor co-
ordinative cu atomii de oxigen din diferite grupe de pe suprafaţa adsorban-
tului. În urma sorbţiei metalelor grele microporii cărbunilor activi se blo-
chează. Ca urmare a acestui proces suprafaţa geometrică a cărbunilor activi 
se micșorează cu 20-30 %. A fost propus modelul stereochimic de sorbţie a 
metalelor grele pe cărbuni activi oxidaţi.

Prin studiul cineticii și dinamicii proceselor de adsorbţie a coloranţilor 
pe cărbuni activi s-a stabilit că lungimea minimă a stratului de adsorbant în 
coloane de filtrare, utilizate pentru îndepărtarea substanţelor nocive care au 
masa moleculară mai mare de 500-700 u.a.m., trebuie să fie de 5 m. Au fost 
stabilite procesele de coagulare a coloranţilor din soluţii model, precum și 
din cele reziduale de la băile de vopsire a ţesăturilor. S-a demonstrat că ionii 
coloranţilor direcţi sunt îndepărtaţi integral din soluţii, pe când cei activi 
sunt îndepărtaţi parţial. Rezultatele obţinute au fost utilizate la elaborarea 
fluxului tehnologic pentru epurarea apelor reziduale provenite de la băile de 
vopsire a ţesăturilor.
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Cercetările efectuate vizând eficacitatea imobilizării metaboliţilor de na-
tură exogenă și endogenă din medii biologice „in vitro” și „in vivo” au permis 
crearea noilor preparate medicinale pe bază de cărbune activ vegetal „Medi-
cas-E” și „Medicas-H”. A fost elaborată monografia farmacopeică temporară 
a preparatului „Medicas-E” și aprobată de către Ministerul Sănătăţii pentru 
utilizare în practică medicinală.

Au fost determinate procesele de regenerare a cărbunilor activi epuizaţi 
prin metode termice și chimice care au contribuit la stabilirea condiţiilor 
optime de regenerare a adsorbanţilor epuizaţi. În baza rezultatelor obţinute a 
fost elaborat studiul de fezabilitate și planul business al obiectivului „Instala-
ţia de obţinere a cărbunelui activ din sâmburi de fructe la Chișinău”.

În conformitate cu obiectivele trasate, cercetările efectuate de acad. 
T. Lupașcu s-au încununat cu succes, dar au deschis noi orizonturi necu- 
noscute, care au servit drept punct de plecare pentru un șir de chimiști în-
cepători spre a le cerceta. Sub îndrumarea venerabilului profesor și-au gă-
sit locul lor în miraculoasa lume a știinţei 10 viitori savanţi, cu care școala 
dumnealui se mândrește în prezent. Rezultatele cercetărilor unora dintre ei 
le prezentăm în continuare. 

Domnul dr. habilitat Mihail Ciobanu, discipolul dlui academician Lu-
pașcu, pe parcursul a mai mult de 20 de ani a studiat procesele și mecanisme-
le de sorbţie a unor poluanţi de provenienţa antropogenă, care s-au cristalizat 
în teza de doctor habilitat cu titlul „Sorbţia substanţelor tensioactive și a me-
talelor grele pe adsorbanţi carbonici”. Teza este consacrată studiilor privind 
evidenţierea stării substanţelor tensioactive (ST) în soluţii apoase, în funcţie 
de temperatură, natura ST, concentraţia ST și a electrolitului, pH-ul soluţiei, 
determinării proceselor și mecanismelor de sorbţie a substanţelor  tensioac-
tive, derivaţilor anilinei, fenolului și a ionilor metalelor grele pe adsorbanţi 
carbonici, elaborării procedeului de regenerare a cărbunilor activi și stabi-
lirii dimensiunilor fractale ale materialelor carbonice obţinute din diferite 
materii prime. Utilizând metodele fizice contemporane rezonanţa magnetică 
nucleară (RMN), spectroscopia de masă (SM), s-au identificat valorile facto-
rului de asociere, natura interacţiunilor între ST, procesele de transformare a 
ST în soluţie. S-au stabilit procesele de hidroliză a substanţelor tensioactive 
în soluţii apoase. Prin metoda spectroscopiei Mossbauer au fost determinate 
formele de fier care se conţin în cărbunii activi industriali AG-3 și AG-5.  
S-au studiat procesele și stabilit mecanismele de adsorbţie a substanţelor  



– 112 –

tensioactive pe adsorbanţi carbonici în funcţie de diferiţi factori (temperatu-
ră, concentraţia ST, electrolitului, pH-ul soluţiei). S-au stabilit mecanismele 
de sorbţie ale derivaţilor anilinei, fenolului și a ionilor metalelor grele pe 
adsorbanţi carbonici și cu suprafaţă modificată. Au fost studiate procesele și 
elaborat un procedeu de regenerare a cărbunilor activi epuizaţi. S-a dedus o 
ecuaţie empirică, care stabilește relaţiile dintre fractalitatea cărbunilor activi 
și valorile suprafeţei geometrice și a mezoporilor adsorbanţilor carbonici din 
diverse materii prime.

Domnul profesor Veaceslav Gonciar, în teza de doctor habilitat în far-
macologie și farmacologie clinică, la care unul din cei doi consultanţi a fost 
academicianul Tudor Lupașcu, a prezentat rezultatele știinţifice, care ţin de 
elucidarea capacităţii adsorbante a cărbunilor noi Medicas E și Carbosem, 
obţinuţi din învelișul sâmburilor de fructe, coji de nuci și seminţe de stru-
guri. Cercetările experimentale in vitro au demonstrat cu certitudine prio-
rităţile proprietăţilor fizico-chimice (suprafaţa mare de adsorbţie, volumul 
mare al mezo- și microporilor, prezenţa grupelor funcţionale etc.) responsa-
bile de adsorbţia substanţelor exogene în funcţie de masa moleculară. Căr-
bunii noi s-au dovedit mai efectivi decât cărbunele medicinal (CM) în sorb-
ţia toxicelor convulsivante (atropină, stricnină, pentetrazol), cu diminuarea 
letalităţii și manifestărilor sindromului convulsiv. Cărbunele „Medicas E” a 
demonstrat o prioritate importantă faţă de CM în sorbţia mai stabilă și mai 
durabilă a iodului radioactiv în diferite condiţii ale pH-ului și temperaturii 
mediului. La utilizarea adsorbanţilor „Medicas E” și „Carbosem” de scurtă 
(2 zile) și de lungă durată (7-14 zile), oscilaţiile parametrilor metabolisme-
lor glucidic (glucozei), proteic (proteinelor totale și fracţiilor lor, creatininei, 
ureei, acidului uric), lipidic (lipidelor totale, trigliceridelor, colesterolului), 
electrolitic (sodiului, potasiului, calciului) și spectrului enzimatic (AsAT, 
AlAT, fosfatazei alcaline) la animalele intacte au fost în limitele normei, iar 
în unele situaţii, datorită intensificării captării produselor intermediare, s-a 
remarcat o ameliorare a funcţiilor detoxificante și sintetice ale ficatului, pre-
cum și o reducere a colesterolului lipidelor aterogene. Date similare au fost 
obţinute în studiile pe voluntari, în care s-a demonstrat o acţiune modulato-
re a adsorbantului „Medicas E” asupra hemodinamicii centrale și periferice, 
parametrilor biochimici, hemogramei și sistemului de coagulare a sângelui, 
determinate de starea iniţială și epurarea produselor intermediare ale meta-
bolismului. În condiţii experimentale s-a constatat o influenţă benefică asu-
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pra sistemului antioxidant al cărbunelui cercetat și asocierea lui cu oxigenul 
hiperbaric, estimată prin dinamica pozitivă a ceruloplasminei, transferinei 
și indicelui ceruloplasmină/transferină. Modificările respective au fost mai 
evidente la efectuarea a 10 ședinţe de OBT în asociere cu enterosorbantul, 
cu potenţarea reciprocă a efectelor benefice. La pacienţii cu hepatite croni-
ce toxice și virale, ciroză hepatică cu encefalopatie, utilizarea în tratamen-
tul complex a adsorbanţilor „Medicas E” și „Carbosem” a contribuit prac-
tic la normalizarea nivelului AsAT, AlAT, GGT, FA, bilirubinei, diminuarea 
proceselor  de peroxidare a lipidelor (POL), dialdehidei malonice (DAM), 
conjugaţiei dienicie (CD), conjugaţiei trienicie (CT) și restabilirea activităţii 
sistemului antioxidant. Concomitent, s-a remarcat o dinamică pozitivă a pa-
rametrilor imunităţii celulare (T-limfocitelor, T-helperilor, T-supresorilor) și 
umorale (B-limfocitelor, Ig M, Ig A, Ig E). Legităţile constatate concordau cu 
evoluţia benefică mai rapidă a simptomelor clinice. Rezultatele studiilor ex-
perimentale și clinice ne-au permis să conchidem că cărbunii noi „Medicas 
E” și „Carbosem” exercită influenţe terapeutice benefice în condiţii de pato-
logie cu modularea stării la pacienţii sănătoși. Aceste efecte se datorează me-
canismelor tipice ale enterosorbanţilor, relevate prin adsorbţia substanţelor 
toxice, produselor metabolice și intermediare; epurarea sucurilor digestive 
de produsele toxice și toxinele bacteriene; amplificarea funcţiilor tubului di-
gestiv și activităţii enzimatice; difuziunea din sânge a produselor toxice și in-
termediare cu amplificarea funcţiilor de detoxificare a ficatului și rinichilor.

Teza de doctor în chimie a discipolei Raisa Nastas cuprinde cercetări 
fizico-chimice, vizând sinteza și eficientizarea utilizării cărbunilor activi, în 
mod deosebit evidenţiind studiul proprietăţilor de suprafaţă, inclusiv cata-
litice, ale adsorbanţilor carbonici, în vederea corelării chimiei suprafeţei cu 
proprietăţile lor catalitice de oxidare a speciilor hidrogenului sulfurat din 
apele subterane. Doctoranda a efectuat studii detaliate, în vederea perfecţi-
onării tehnicilor și elaborării procedeelor sintezei schimbătorilor de ioni și 
catalizatorilor pe bază de cărbuni activi obţinuţi din materii vegetale autoh-
tone – sâmburi de fructe, coji de nuci, seminţe de struguri. Au fost aplicate 
metode chimice și fizico-chimice, fiind testat un șir de agenţi de activare, 
agenţi de oxidare a cărbunilor activi, procedee de modificare a chimiei su-
prafeţei cărbunilor activi oxidaţi prin impregnare cu diferite metale. Docto-
randa a cercetat chimia suprafeţei cărbunilor activi prin complementare a 
tehnicii titrărilor electrometrice, pentru stabilirea proprietăţilor acid-bazice  
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ale adsorbanţilor, și metode spectrale speciale, pentru detalierea grupărilor 
funcţionale pe suprafaţă, exemplificând aplicarea spectroscopiei în domeniul 
infraroșu utilizând transformata Fourier (FTIR), de asemenea în domenii-
le UV-VIS; a studiat rolul grupărilor funcţionale pe suprafaţa adsorbanţilor 
carbonici, proprietăţilor lor acid-bazice și pH-ului suprafeţei lor în suspen-
sie, tipului metalelor impregnate pe suprafaţă și factorilor de mediu în proce-
sul de eliminare a speciilor hidrogenului sulfurat, a scos în evidenţă particu-
larităţile mecanismelor și efectele modificării chimiei suprafeţei în procesele 
catalitice de oxidare a speciilor hidrogenului sulfurat pe suprafaţa adsorban-
ţilor carbonici; a stabilit eficienţa catalizatorului, obţinut din cărbune activ 
oxidat din sâmburi de piersici și impregnat cu ioni de Cu2+, fiind recomandat 
pentru utilizare în scopuri practice de eliminare a speciilor hidrogenului sul-
furat din apele subterane sulfuroase. 

Teza de doctor în chimie a dnei Nina Tîmbaliuc cuprinde cercetări fun-
damentale și aplicate vizând evidenţierea proceselor de sorbţie a unui șir de 
substanţe nocive: coloranţi textili, substanţe tensioactive, substanţe aromatice 
și ioni ai metalelor grele. Doctoranda a efectuat studii privind adsorbţia sub-
stanţelor tensioactive din diferite clase pe cărbuni activi industriali produși 
și importaţi din Federaţia Rusă și pe cărbuni activi obţinuţi în condiţii pilot 
și industrială din materie primă locală anual regenerabilă; a stabilit influenţa 
temperaturii soluţiei asupra acestor procese; a studiat procesele de sorbţie a 
amestecurilor de substanţe tensioactive și coloranţi textili din soluţii indivi-
duale și amestecurile acestor poluanţi, a descoperit că volumul porilor și a 
suprafeţei specifice a cărbunilor utilizaţi în procesul de adsorbţie din soluţii 
individuale este egal cu suma acestor mărimi în cazul adsorbţiei acestor polu-
anţi din amestecuri bicomponente, iar sorbţia ionilor metalelor grele decurge 
prin schimb cationic și prin formarea de legături coordinative cu atomii de 
oxigen din grupările oxidice de pe suprafaţa cărbunilor activi modificaţi. În 
procesul de sorbţie a ionilor metalelor grele și substanţelor organice aromati-
ce din amestecurile acestora, componentul 1 se imobilizează datorită grupă-
rilor acide din cărbunii activi oxidaţi, componenta 2 se reţine pe adsorbanţii 
carbonici datorită interacţiunii cu partea hidrofobă a adsorbantului. Com-
petitoarea a cercetat compoziţia chimică a apelor reziduale provenite de la 
societatea pe acţiuni Steaua; a testat procedeele de coagulare și de adsorbţie 
pentru purificarea apelor în cauză; a utilizat procedeul de coagulare, folo-
sind în calitate de coagulant sulfatul de aluminiu în cantitate de 50 mg/l, ce 
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permite diminuarea încărcăturii organice din apele reziduale reale cu 67 %. 
Aceasta permite de a spori eficacitatea utilizării în faza finală a cărbunilor ac-
tivi autohtoni, iar apa reziduală poate fi purificată până la un așa grad care ar 
permite reutilizarea ei în procesele tehnologice economisindu-se apa potabilă 
din apeduct. În baza cercetărilor realizate în prezenta teză au fost elaborate 
scheme tehnologice de purificare a apelor reziduale de substanţe tensioactive, 
coloranţi textili substanţe aromatice și ioni ai metalelor grele.

Teza dnei Tatiana Goreacioc cuprinde rezultatele cercetărilor știinţifi-
ce ce ţin de elucidarea particularităţilor procesului de eliminare (adsorbţie/
oxidare) a ionilor de nitrit din apă în prezenţa adsorbanţilor carbonici, inclu-
siv analiza calităţii apelor subterane din Republica Moldova și evidenţierea 
concentraţiilor excesive a compușilor azotului în apa; evidenţierea particu-
larităţilor metodologice pentru determinarea ionilor de nitrat în prezenţa 
ionilor de nitrit din apă; modificarea adsorbanţilor carbonici prin oxidare cu 
acid azotic concentrat și/sau impregnare cu metale; evaluarea caracteristici-
lor de suprafaţă a adsorbanţilor carbonici prin metode standard; studierea 
proceselor de eliminare (adsorbţie/oxidare) a ionilor de nitrit pe adsorbanţi 
carbonici, în condiţii statice și dinamice; testarea adsorbanţilor carbonici 
pentru eliminarea ionilor de nitrit din ape naturale. Doctoranda, pentru pri-
ma dată a studiat influenţa grupelor funcţionale acide de pe suprafaţa cărbu-
nilor activi în procesul de adsorbţie a ionilor de nitrit; a testat  adsorbanţii 
carbonici pentru eliminarea ionilor de nitrit din apa naturală (subterană), 
soluţionând problema știinţifică privind identificarea particularităţilor pro-
cesului de eliminare (adsorbţie/oxidare) a ionilor de nitrit din apă cu ajutorul 
adsorbanţilor carbonici, fapt ce permite elaborarea și optimizarea procede-
elor de tratare/purificare a apelor naturale. Rezultatele obţinute contribuie 
la consolidarea cunoștinţelor despre chimia suprafeţei adsorbanţilor carbo-
nici și influenţa acestora în procesul de eliminare (adsorbţie/oxidare) a po-
luanţilor din apă, iar cercetările demonstrează rolul important al grupărilor 
funcţionale acide puternice de pe suprafaţa cărbunilor activi în procesul de 
adsorbţie a ionilor de nitrit din apă. Testarea procedeului de eliminare a io-
nilor de nitrit în prezenţa adsorbanţilor carbonici și a barbotării aerului ca 
sursă de oxigen, pe surse de apă naturală, demonstrează posibilitatea utiliză-
rii acestuia pentru tratarea apei. În acest caz, cercetătoarea recomandă folo-
sirea adsorbanţilor carbonici cu suprafaţa acidă, bogaţi în grupe funcţionale  
carboxilice puternice și modificarea metodei de determinare a ionilor de nitrat  
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în prezenţa ionilor de nitrit prin aplicarea unui agent reducător; totodată se 
propune folosirea agentului reducător Na2SO4/Zn, care este eficient și mai 
puţin poluant, în comparaţie cu alţi agenţii reducători pe bază de Cd, V, Mn 
etc. Adsorbanţii carbonici studiaţi au fost testaţi pentru eliminarea ionilor de 
nitrit din apă subterană (s. Isacova, r. Orhei). Metoda de determinare a ioni-
lor de nitrat în prezenţa ionilor de nitrit din apă, elaborată în cadrul tezei, a 
fost utilizată în cercetare.

Chimistul Oleg Petuhov a susţinut teza de doctor în chimie în 2017. 
Scopul tezei fost studiul și optimizarea proceselor de sinteză și regenerare 
a cărbunilor activi prin tratare cu microunde, evaluarea parametrilor de 
structură a adsorbanţilor obţinuţi și trasarea domeniilor de aplicaţie ale lor. 
Noutatea și originalitatea știinţifică constituie propunerea unui mecanism 
original de încălzire a substanţelor carbonice prin tratare cu microunde; cal-
culul parametrilor cinetici a procesului de activare a cojilor de nuci cu acid 
fosforic. Problema știinţifică soluţionată de doctorand reprezintă stabilirea 
mecanismului acţiunii agentului de activare asupra biomasei; determinarea 
condiţiilor optime de sinteză a cărbunilor activi prin tratare cu microunde. 
Pentru prima dată doctorandul a descris factorii determinanţi care duc la 
încălzirea cărbunilor la tratare cu microunde, făcând posibil de a prevedea 
comportarea altor materiale în condiţii similare. Semnificaţia teoretică pune 
în evidenţă elucidarea influenţei relaţiei structură-proprietate asupra capaci-
tăţii de interacţiune a substanţelor carbonice cu microundele. Valoarea apli-
cativă a lucrării constă în faptul ca rezultatele obţinute pot fi implementate în 
procese tehnologice de obţinere și regenerare a cărbunilor activi prin tratare 
cu microunde. Testările microbiologice ale adsorbanţilor impregnaţi cu pre-
paratul „Enoxil”, precum și cu nanoparticule de argint sau seleniu, indică ac-
tivitatea bactericidă a acestora, ce prezintă interes aplicativ pentru domeniul 
farmaceutic. Rezultatele studiului adsorbţiei hidrogenului permit stabilirea 
direcţiei de sinteză a adsorbanţilor carbonici cu valori ale parametrilor de 
structură impuse de cerinţele tehnice actuale privind stocarea hidrogenu-
lui. Validarea practică a rezultatelor obţinute s-a realizat la S.A. „Apă-Canal” 
Chișinău și întreprinderea de producere a cărbunilor activi Ecosorbent SRL, 
or. Ștefan Vodă. Procedeul de măsurare a temperaturii în cuptorul cu micro-
unde a fost brevetat și aplicat pe parcursul studiului știinţific.

Cercetările iniţiate în această performantă școală știinţifică academică, 
astăzi recunoscută de comunitatea știinţifică din ţară și de peste hotarele ei, 



au avut ca scop aprofundarea cunoștinţelor în domeniul proceselor chimice 
și fizico-chimice care decurg în procesul mangalizării și activării materiei 
prime lemnoase, stabilirea parametrilor de structură și a capacităţii de sorb-
ţie a cărbunilor activi, cercetarea proceselor de interacţiune a moleculelor 
și ionilor substanţelor nocive în soluţii apoase, studierea mecanismelor de 
sorbţie a poluanţilor de natură organică și anorganică de către cărbunii activi 
(neoxidaţi și oxidaţi), stabilirea parametrilor optimi și a mecanismelor de 
regenerare a adsorbanţilor epuizaţi. Academicianul T. Lupașcu și discipolii 
școlii de cercetare fondate de domnia sa în ansamblu, pe parcursul a peste 
30 de ani au studiat pentru prima dată în Republica Moldova diferite aspecte 
știinţifice fundamentale și au elaborat o gamă largă de recomandări aplica-
tive originale privind chimia adsorbanţilor carbonici produși din materie 
primă locală sau produse secundare vegetale din industria alimentară, unele 
din ele fiind solicitate de către agenţii economici și implementate în firava 
economie a ţării.

Ion VÂRŢANU, cercetător știinţific, 
Biblioteca Știinţifică (Institut) „Andrei Lupan”
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ANEXA

Lista doctorilor habilitaţi și a doctorilor în știinţe conduși sau 
consultaţi de către academicianul Tudor Lupașcu

Nr.
crt

Numele, 
prenumele

Titlul lucrării
Specialitatea 

știinţifică
Gradul 

știinţific
Anul 

susţinerii

1 Rusu  
Vasile

Caracteristici fizico-chimice 
și procese în sistemele apă-
materii în suspensie-sedimentele 
Nistrului și Prutului

02.00.04 - Chimie 
fizică

11.00.11 - Protecţia 
mediului ambiant și 
folosirea raţională a 
resurselor naturale

Dr. 
habilitat 
în chimie

2005

2 Ciobanu 
Mihail

Sorbţia substanţelor tensioactive 
și a metalelor grele pe adsorbanţi 
carbonici

02.00.04 - Chimie 
fizică

Dr. 
habilitat 
în chimie

2006

3 Gonciar 
Veaceslav

Optimizarea farmacologică 
și utilizarea raţională a 
enterosorbţiei  

14.00.25. 
Farmacologie și 
farmacie clinică

Dr. 
hab. în 
medicină

2008

4 Nastas 
Raisa 

Proprietăţi specifice de suprafaţă a 
adsorbanţilor carbonici

02.00.04.Chimia 
fizică

Dr. în 
chimie

2006

5 Ţîmbaliuc 
Nina

Studiul proceselor de sorbţie 
a unor substanţe nocive și 
elaborarea schemelor tehnologice 
de epurare a apelor reziduale.

11.00.11. Protecţia 
mediului ambiant și 
folosirea raţională a 
resurselor naturale

Dr. în 
chimie

2008

6 Spătaru 
Petru

Transformările substanţelor 
organice în apele de suprafaţă din 
Republica Moldova

11.00.11. Protecţia 
mediului ambiant și 
folosirea raţională a 
resurselor naturale

Dr. în 
chimie

2011

7 Postolachi 
Larisa

Dinamica formelor de fosfor și 
metalelor grele în sistemul apă-
materii în suspensie- sedimentele 
Prutului și Nistrului. 

166.02. Protecţia 
mediului ambiant și 
folosirea raţională a 
resurselor naturale.

Dr. în 
chimie

2014

8 Moșanu 
Elena

Impactul compușilor azotului 
amoniacal asupra componentelor 
calcaroase.

145.01. Chimie 
ecologică

Doctor în 
chimie

2016



9 Petuhov 
Oleg

Sinteza și regenerarea cărbunilor 
activi prin tratare cu microunde 

02.00.04. Chimie 
fizică

Doctor în 
chimie

2017

10 Goreacioc 
Tatiana

Studiul proceselor de tratare a 
apelor contaminate cu ioni de 
nitrit

02.00.20 - Chimie 
ecologică

Doctor în 
chimie

2018

11 Bușilă 
Maria

Cercetări privind influenţa 
aerosolilor salini asupra 
îmbunătăţirii activităţii școlare a 
elevilor. 

Știinţa mediului. 
UAIC, Iași, 
România

Doctor în 
chimie

2013

12 Dumbravă 
Cătălina

Cercetări privind impactul 
aerosolilor salini asupra 
performanţei alergătorilor de 
semifond. 

Știinţa mediului. 
UAIC, Iași, 
România

Doctor în 
chimie

2014
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POPAS ÎN TIMP. APRECIERI, EVOCĂRI
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SUB ZODIA VOCAŢIEI ŞI A ÎMPLINIRII

Când am purces să scriu aceste rânduri de evocare a figurii unui coleg și 
cercetător de vocaţie căruia îi zice Tudor Lupașcu, m-am pomenit in-

voluntar înșiruind pe hârtie vechiul și înţeleptul adevăr, primăvara este anotim-
pul generator, anotimpul învierii, al bunelor speranţe, al înmuguririi. Mi-am 
zis că nu întâmplător eroul schiţei noastre a văzut lumina zilei acum 50 de ani 
de la început de mărţișor. Suflul înnoitor, veșnic tânăr al acestui anotimp a pă-
truns pentru totdeauna în firea și spiritul lui de veritabil savant și om de cultură, 
inimos animator al vieţii sociale și spirituale a seminţiei din care facem parte. 

Pornit în lumea știinţei din Flămânzenii Sângereilor, Tudor Lupașcu a fost 
să devină unul din cei mai prodigioși chimiști ai ultimului deceniu din secolul 
al XX-lea, graţie inepuizabilei forţe de muncă, capacităţii de a stăpâni în egală 
măsură cele mai noi metode de cercetare și buna pregătire teoretică pe care 
o are, marii intuiţii și priceperii, care i-au permis să închege un colectiv in-
terdisciplinar alcătuit din oameni dominaţi de idei comune (geologi, ingineri, 
medici, practicieni din industria alimentară și cea farmaceutică și, desigur, 
chimiști din cele mai diverse domenii), mai fiind hărăzit de Dumnezeu cu o 
neobișnuită sete de comunicare, dar și cu un farmec seducător al acesteia, cu 
o aleasă receptivitate la problemele stringente ale acestui sfârșit de secol, dar 
mai mult preocupat de cele ale noului mileniu, care bate atât de insistent la ușă.

Născut la 2 martie 1950, începe drumul anevoios al cunoașterii în 1957, 
când părinţii îl duc de mână în clasa I-a a școlii din localitate pentru ca în 
1967 să se vadă absolvent al școlii medii din Coșcodenii Sângereilor, iar în 
1972 – și a Facultăţii de Chimie a Universităţii de Stat din Moldova. Cunoaș-
te școala bărbăţiei într-un district militar (1972-1974), apoi doctorantura la 
prestigiosul Institut de Chimie Coloidală și Chimie a Apei al Academiei de 
Știinţe din Ucraina (Kiev), realizând teza „Elaborarea teoriei și tehnologiei 
purificării prin adsorbţie a apelor reziduale de coloranţi în industria tehnică” 
(1981), urcă toate treptele ierarhice, de la laborant până la șef al Laboratoru-
lui de Chimie Ecologică (1991), mai deţinând și postul de director adjunct 
pentru știinţă al Institutului de Chimie al AȘM.

Specialist în domeniul chimiei fizice și, în special, în domeniul adsorbţi-
ei, savantul Tudor Lupașcu cercetează cu multă competenţă și rigoare diverși 
adsorbanţi naturali și sintetici – mai  cu seamă, cărbunii activi – acordând o 
deosebită atenţie elucidării mecanismului procesului de adsorbţie. Rezultatele 
cercetărilor fundamentale s-au dovedit extrem de utile, căci, prin aplicarea 
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unor principii de știinţă teoretică a reușit să elaboreze metode și tehnologii de 
obţinere a diferitor tipuri de cărbuni activi din deșeurile acumulate în indus-
tria alimentară locală, trasând noi căi de valorificare complexă a unor rezidu-
uri în industria de prelucrare a fructelor, legumelor ș.a. De altfel, rezultatele 
acestor investigaţii s-au dovedit a fi benefice și pentru industria strategică.

Însă cele mai valoroase rezultate au fost înregistrate la studiul cărbunelui 
activ (carbosan), obţinut din sâmburi, remediu ce poate fi aplicat cu mari per-
spective la tratarea cirozei hepatitei, astmei, bronșitei etc. Preparatul a susţinut 
toate testările respective și poate concura cu cel similar din România, Franţa, 
Germania. A fost elaborat și un proiect de construcţie a unei întreprinderi care 
ar produce cărbune activ nu numai pentru satisfacerea necesităţilor ţării, ci și 
pentru export. Efectul economic care ar putea fi obţinut anual cu ajutorul pro-
ducţiei de cărbune activ de la o asemenea întreprindere de potabilizare a apei 
și în industria alimentară, mai ales la fabricarea zahărului, conform calculelor 
efectuate de către specialiștii în domeniu, se estimează la suma de 1,5 mil lei.

De-a lungul a două decenii, Tudor Lupașcu elaborează cu multă per- 
severență și dăruire cea mai durabilă operă, lucrarea sa de căpătâi, care a 
depășit cadrul unei simple teze pentru titlul de doctor habilitat în chimie, 
devenind, cu timpul, o preocupare permanentă a savantului, o pasiune a lui; 
aș zice, chiar, până la urmă, că este un semn al lui Dumnezeu și al unui des-
tin. E o lucrare de largă respiraţie, ce se distinge prin profunzimea cercetării, 
aceasta din urmă fiind apanajul unui „vir doctissimus” de talia Domniei Sale. 
Cercetarea omului de știinţă T. Lupașcu este durabilă, istovitoare și poate fi 
contrapusă tezelor de duzină apărute peste noapte din raţionamente superfi-
ciale și din idei aproximative, însăilate haotic.

De mai mulţi ani, savantul poartă povara de director adjunct pentru ști-
inţă la Institutul de Chimie, o povară pe cât de grea, pe atât de utilă, pentru că 
Domnia Sa e mereu cu mâna pe pulsul sforţărilor pe care le fac colegii într-
ale știinţei, încearcă să-i ajute, să-i susţină și, de ce nu, să intre cu ei într-o 
sănătoasă competiţie, muncind alături de ei zi și noapte, inclusiv în zilele de 
odihnă, în văzul nostru al tuturor care împărţim pe din două patima cerce-
tării. Autorul acestor rânduri cunoaște bine situaţia; căci ani în șir a fost să 
deţină același post, perioadă în care și-a definitivat și el, acum 27 de ani, teza 
de doctor habilitat în chimie.

Teza sa de doctorat „Elaborarea tehnologiilor de obţinere a cărbunilor ac-
tivi din subproduse vegetale și utilizarea lor la protecţia mediului ambiant și  a 
sănătăţii omului” pune în circulaţie noi tehnologii de obţinere a cărbunilor ac-
tivi din sâmburi de fructe, seminţe de struguri, coji de nucă prin activare fizică, 
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chimică și mixtă. Un interes aparte prezintă modificarea suprafeţei cărbunilor 
activi prin oxidare cu agenţi chimici și determinarea parametrilor de structură 
și a capacităţii de adsorbţie a cărbunilor activi obţinuţi. Extrem de atrăgătoare 
ni se pare cercetarea proceselor și mecanismelor de adsorbţie a substanţelor to-
xice (aromate, coloranţi, metale grele, metaboliţi ai intoxicaţiilor organismului 
uman) de către cărbunele activ. De mare perspectivă ni se par tehnologiile de 
epurare a apelor reziduale și de potabilizare a apelor de suprafaţă prin metoda 
imobilizări noxelor pe cărbuni  activi, precum și practicile de utilizare a căr-
bunilor activi pentru  dezintoxicarea organismului uman. A fost elaborată, de 
asemenea și tehnologia  de regenerare a cărbunilor activi epuizaţi.

Această lucrare de proporţii își are acoperire în cele circa 200 de lucrări 
știinţifice, inclusiv o monografie, 11 brevete de invenţii și 7 propuneri de ra-
ţionalizare. La saloanele de inventică și expoziţiile „KNOW-how” de pe ma-
pamond (Budapesta, Iași, Geneva, București, Chișinău) mai multe invenţii au 
fost distinse cu medalii de aur, argint, bronz, diplome etc. Astfel, se face că 
numele Lupașcu intră în conștiinţa publică și începe să fie apreciat la justa lui 
valoare prin diverse menţiuni și prestigioase premii. Încă din 1981, cercetăto-
rul este laureat al Premiului Prezidiului AȘM pentru tinerii savanţi, fiind pusă 
în evidenţă valoarea ciclului de lucrări „Elaborarea teoriei și tehnologiei de 
purificare a apelor reziduale de coloranţi prin procedee de adsorbţie”, laureat 
al Premiului de Stat al Republicii Moldova  pentru lucrarea „Cercetări privind 
evidenţierea calităţii, gestiunii și protecţiei resurselor de apă din R. Moldova” 
(1996), laureat al Premiului Președinţilor Academiilor din Ucraina, Belarus și 
Moldova pentru lucrarea „Noi tipuri de absorbanţi din materie primă locală și 
utilizarea lor pentru tratarea mediului ambiant și a sănătăţii omului” (1997).

Se pare că îndărătnicia, insistența, acribia, tenacitatea cu care Tudor Lu-
pașcu tinde să se manifeste plenar în lumea complicată, mai ales azi, a știin-
ţei chimice ţine, în primul rând, de originea Domniei Sale. Căci, de nu s-ar 
trage de la sat, adică, de-acolo de unde coboară cam o ţară întreagă, cum am 
putea explica pasiunea sa pentru bucăţica de pământ pe care o îngrijește ca 
pe-un prunc, pentru „micuţa și drăguţa” vilă zidită chiar cu mâinile lui. Dar  
dacă se întâmplă să mai dea câteodată și de ciuperci ‒ în special, din specia 
popenchilor ‒ bucuria-i  nu cunoaște margini, reîntorcându-se la poarta cer-
cetărilor cu puteri înzecite. Unde mai pui că, și în mod obișnuit, asiduitatea 
și forţa de munca a lui Tudor Lupașcu rămân nepereche!

Să ne trăiţi, dragă colega, întru mulţi ani fericiţi! 
Dr. hab. Dumitru BATÎR, 

laureat al Premiului de Stat



– 125 –

SAVANT ŞI MANAGER DE PRESTIGIU

Între personalităţile remarcabile din domeniul chimiei un loc aparte îi 
revine membrului corespondent al Academiei de Știinţe, profesorului 

universitar, doctor habilitat în chimie Tudor Lupașcu, director al Institutului 
de Chimie al Academiei de Știinţe a Republicii Moldova, care deja pe parcur-
sul a patru decenii își aduce aportul la dezvoltarea chimiei coloidale, chimiei 
fizice și ecologice. 

T. Lupașcu și-a consacrat întreaga viaţă chimiei cu dăruire și devota-
ment, efectuând lucrări știinţifice la un nivel teoretic și metodic înalt, cu o 
abordare originală a problemelor studiate. Graţie abnegaţiei profesionale, 
insistenţei și muncii asidue, dar și harului înnăscut de cercetător, a obţinut 
importante realizări știinţifice fundamentale și aplicative, cu impact benefic 
pentru practică, înalt apreciate de societate.

În activitatea sa de zi cu zi s-a condus întotdeauna de principiul „Mun-
cește cât îţi permit posibilităţile fizice și psihice și vei obţine realizări pe care 
societatea, mai devreme sau mai târziu, le va aprecia la justa lor valoare”. De 
această normă de comportament Tudor Lupașcu s-a călăuzit de mic copil. 

Provine dintr-o familie de oameni gospodari din satul Flămânzeni, raio-
nul Sângerei. Destinul nu a fost prea blând cu el. Rămânând orfan de tată la 
vârsta de 5 ani, Tudor, la fel ca și ceilalţi doi fraţi ai săi și o soră, a conștienti-
zat încă de pe atunci că numai munca și perseverenţa constituie unicul mod 
de supravieţuire și expresie a fiecărui om. Această convingere morală a sa ca 
normă de comportament este confirmată pe parcursul vieţii, începând chiar 
din anii de școală, când îmbină reușit studiile cu munca: lucrează atât în 
gospodăria părinţilor, cât și la consăteni. Fiind înzestrat cu aptitudini înalte 
și o asiduitate demnă de invidiat, participă în repetate rânduri la olimpiadele 
raionale și republicane la chimie, unde este apreciat cu diplome de menţiune. 
În anii de studenţie la Facultatea de Chimie a Universităţii de Stat din Moldo-
va se angajează prin cumul ca laborant la Institutul de Chimie al Academiei 
de Știinţe a Republicii Moldova. Convingerea morală fermă pe care o promo-
vează în viaţa sa mai bine de 50 de ani că numai munca fără preget este forţa 
motrice a progresului personal și al societăţii, a și determinat, în mare parte, 
succesul viitorului savant.

Cu excepţia celor doi ani de serviciu militar după absolvirea facultăţii, 
dr. hab. T. Lupașcu și-a consacrat întreaga activitate știinţei. Își face docto-
rantura la specialitatea „chimia coloidală” în Institutul de Chimie Coloidală 
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și Chimie a Apei al Academiei Naţionale de Știinţe din Ucraina. Aici dânsul 
depune eforturi deosebite pentru a însuși bazele teoretice și metodele con-
temporane ale chimiei coloidale, ceea ce i-a permis ca deja prima sa lucrare 
știinţifică – „Адсорбция прямых красителей на ацетиленовой саже из 
водных растворов при равновесной концентрации меньше ККM” (Ad-
sorbţia coloranţilor direcţi pe funingine din soluţii apoase la concentraţii 
mai mici de cele de micelizare) să fie apreciată înalt și publicată în cea mai 
prestigioasă revistă din domeniu ‒ „Кoллоидный журнал” (Revista de chi-
mie coloidală) (1978, т.40, nr. 6). În același an prezintă un raport știinţific 
„Адсорбция прямых красителей на углеродистых сорбентах”(Adsorbţia 
coloranţilor direcţi pe adsorbanţi carbonici) la Conferinţa știinţifică a tineri-
lor savanţi din R. Moldova, apreciat ca unul din cele mai reușite.

Pregătirea profesională înaltă și rezultatele principale noi, obținute către 
anul 1981, i-a permis să prezinte și să susțină cu brio o teză fundamentală 
în chimia coloidală cu tema „Разработка теории и технологии адсорбци-
онной очистки сточных вод текстильных предприятий от красителей” 
(Elaborarea teoriei și tehnologiei adsorbţionale de purificare a apelor rezidu-
ale de coloranţi de la fabricile textile), care a fost recunoscută ca o nouă etapă 
în crearea tehnologiilor de tratare a apelor uzate în acest domeniu.

Legităţile stabilite pentru prima dată de prof. univ. Tudor Lupașcu pri-
vind dependenţa asocierii coloranţilor în mediul acvatic de structura sub-
stanţelor, de existenţa grupelor funcţionale active în componenţa acestora, 
de capacitatea lor de a forma legături intramoleculare hidrogene etc. au stat 
la baza elaborării tehnologiilor de purificare a apelor reziduale ale fabricilor 
textile, care au fost implementate la Fabrica „Steaua Roșie” din Chișinău și 
la alte întreprinderi ale fostului Minister al Industriei Ușoare din ex-URSS.

De menţionat că pentru întreaga activitate știinţifică a prof. univ. T. Lu-
pașcu este caracteristică axarea acesteia pe rezolvarea problemelor practice. 
Ţinând cont de necesitatea privind soluţionarea problemei stringente a apei 
potabile în Republica Moldova, în comun cu colegii săi de breaslă, organizea-
ză și elaborează limitele posibile ale normei de impuritate a apelor fabricilor 
și uzinelor din ţară, care au fost implementate în domeniile corespunzătoare. 
Semnificaţia practică a ciclului de lucrări știinţifice în domeniul elaborării 
teoriei și tehnologiei purificării apelor de scurgere de la întreprinderile tex-
tile de coloranţi prin adsorbţie a fost certificată prin decernarea în anul 1981 
a Premiului Prezidiului AȘM. O atenţie sporită în activitatea sa știinţifică dr. 
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hab. Tudor Lupașcu a acordat-o elaborării metodelor și tehnologiilor de ob-
ţinere a noilor substanţe din deșeurile prelucrării materiei prime agricole. A 
realizat metode eficiente de fabricare a cărbunelui activ din sâmburii plante-
lor pomicole, a uleiului și taninurilor din seminţe de struguri, care în prezent 
se utilizează în practica medicală. 

Rezultatele știinţifice privind obţinerea noilor adsorbanţi carbonici din 
materie primă agricolă pentru necesităţile ecologice și ale medicinei au fost dis-
tinse în anul 1997 cu Premiul Președinţilor Academiilor de Știinţe ale Ucrainei, 
Belarusului și Republicii Moldova, iar preparatul „Medicas-E”, creat în baza 
acestui cărbune – cu Medalia de aur la Salonul Internaţional din Geneva. 

La sfârșitul anilor ’90 ai secolului XX, lucrările experimentale și teoreti-
ce ale viitorului membru corespondent T. Lupașcu în domeniul tehnologii-
lor obţinerii adsorbenţilor de carbon au fost estimate de către specialiștii în 
domeniu la cel mai înalt nivel, fapt ce i-a permis de a susţine cu mare succes 
teza de doctor habilitat în chimie cu tema „Studii  fizico-chimice ale cărbuni-
lor activi obţinuţi din materie primă vegetală și utilizarea lor” (2000).

În ultimii ani interesele știinţifice ale prof. univ. T. Lupașcu s-au extins și 
asupra problemelor din medicină, industria de construcţii și din alte dome-
nii de activitate practică, care s-au soldat cu noi realizări. Despre semnificația 
acestor studii mărturisesc elaborările știinţifico-practice, apreciate cu meda-
lii de aur și argint la cele mai prestigioase saloane internaţionale de invenţii: 
„Compuși biologici activi obţinuţi prin modificarea taninurilor din semin-
ţe de struguri”, „Remedii medicamentoase pentru tratamentul maladiilor”, 
„Noi compuși antifungici”, „Remediu antibacterian”, „Noi compoziţii pentru 
tencuire”, „Amestecuri de tencuială uscată în baza cimentului” etc.

Merită de a fi remarcate în mod deosebit studiile știinţifice cu o per-
spectivă largă în medicină privind obţinerea din seminţe de struguri a pre-
paratului Enoxil, soluţia și unguentul, în baza căruia în procesul de testare 
preclinică și clinică a manifestat proprietăţi antibacteriene, antifungice și an-
tioxidante pronunţate.

Valoarea elaborărilor știinţifice ale prof. univ. T. Lupașcu a fost confirma-
tă prin conferirea în anul 1996 a Premiului de Stat al Republicii Moldova în 
domeniul știinţei și tehnicii, obţinerea la diverse expoziţii internaţionale a 35 
de medalii și cupe de aur, 18 de argint și 9 de bronz, a Medaliei de Aur a OMPI, 
a Ordinului „Leonardo da Vinci”, prin desemnarea sa de către Academia de 
Știinţe, în anul 2009, ca savant cu cele mai ponderabile realizări știinţifice.
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Membrul corespondent Tudor Lupașcu, ales unanim de către Adunarea 
Generală a Academiei de Științe a Republicii Moldova în anul 2012, a avut o 
contribuţie esențială și în managementul știinţelor chimice din ţară, activând 
în anii 1995-2001 ca director adjunct pentru probleme de știinţă al Institu-
tului de Chimie al AȘM, iar din anul 2002 până în prezent – ca director al 
aceluiași institut. A pregătit trei doctori habilitaţi și șase doctori în știinţe 
în domeniul chimiei fizice și protecţiei mediului înconjurător și al folosirii 
raţionale a resurselor naturale.

Rezultatele sale știinţifice și practice, realizate pe parcursul a circa 45 
de ani, au fost reflectate în circa 250 de articole, 208 teze, 64 de brevete de 
invenţii și 6 monografii.

Ambițiile sănătoase, pregătirea multilaterală profesională, patriotismul 
și dragostea față de chimie ale membrului corespondent, prof. univ. Teodor 
Lupașcu se manifestă și prin dezvoltarea și integrarea cu succes în știința 
internațională a Institutului de Chimie ca centru principal în dezvoltarea 
chimiei autohtone, pregătirea cadrelor de înaltă calificare.

Jubileul de 65 de ani al dr. hab., prof. univ., mem. cor. Tudor Lupașcu 
este un frumos prilej de a aprecia contribuţia sa semnificativă la dezvoltarea 
știinţelor chimice, soluţionarea problemelor practice ale ţării și pregătirea ca-
drelor de înaltă calificare. În numele comunităţii academice, exprimăm sen-
timentele noastre de înaltă apreciere a rezultatelor activităţii sale știinţifice 
și manageriale și îi urăm tradiţionalul La mulţi ani, sănătate și noi realizări! 

Acad. Gheorghe DUCA,   
                                                Acad. Teodor FURDUI,      

 Dr. Valentina CIOCHINĂ, 
       Dr. hab. Aculina ARÎCU,

Literatura și arta, nr. 9, 2015, p. 1     
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Alocuţiunea Preşedintelui Academiei de Ştiinţe  
a Moldovei, academician Gheorghe DUCA, la şedinţa 

Consiliului ştiinţific al Institutului de Chimie, 
 din 02.03.2010, consacrată jubileului de 60 de ani  

al naşterii profesorului Tudor LUPAŞCU

Dragă prietene și coleg Tudor LUPAŞCU!
Mult stimat auditoriu!

Astăzi îl onorăm pe unul dintre cercetătorii notorii în domeniul chi-
miei fizice din Republica Moldova, pe promotorul activ al protec-

ţiei mediului ambiant și pe adeptul folosirii durabile a resurselor naturale, 
profesorul universitar, doctorul habilitat în chimie Tudor LUPAȘCU, care 
prin muncă asiduă și-a mai câștigat renume în calitate de inventator inge-
nios, manager de o bună bucată de timp al Institutului de Chimie, iar prin 
realizările sale de excepţie duce faima știinţei chimice moldave departe de 
hotarele ei.

Având o pregătire temeinică în domeniul chimiei teoretice, profesorul 
Tudor Lupașcu și-a îndreptat privirile spre problemele ce ţin de ocrotirea 
meleagului natal de efectele antropice, evitarea și prevenirea poluării mediu-
lui cu substanţe toxice. Dumnealui este cunoscut în lumea știinţifică datorită 
investigaţiilor știinţifice complexe, consacrate sintezei dirijate a adsorbanţi-
lor carbonici cu proprietăţi programate prin dirijarea tehnologiei de activare 
și a agenţilor chimici de tratare a materiei lemnoase.

În baza acestei concepţii au fost elaborate și brevetate noi sortimente de 
adsorbanţi carbonici și catalizatori pentru detoxificarea organismului uman 
și protecţia mediului înconjurător. A fost stabilită chimia suprafeţei noilor 
adsorbanţi carbonici și a mecanismelor de interacţiune-imobilizare-trans-
formare a poluanţilor organici și anorganici pe suporturi catalitice. În baza 
acestor concepte au fost elaborate tehnologii de potabilizare a apelor naturale 
și de purificare a apelor reziduale.

Actualmente tot mai mult se evidenţiază o tendinţă de interacţiune 
dintre cercetările fundamentale de cele aplicative, la hotarele dintre diferite  
domenii și discipline. Și profesorul Tudor LUPAȘCU, graţie aptitudinilor in-
telectuale, îmbină cu succes activitatea știinţifică fundamentală cu elaboră-
rile practice și munca de implementare a rezultatelor știinţifice în practică.
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Pe parcursul anilor a studiat proprietăţile fizico-chimice și mecanice ale 
noilor materiale de construcţie, obţinute în baza materiei prime locale, în 
special a produselor secundare din ramura extractivă. Au fost elaborate, bre-
vetate și implementate noi compoziţii pentru tencuirea suprafeţelor interioa-
re și exterioare ale clădirilor. Efectul economic anual al acestor implementări 
la zi constituie circa 2 milioane de lei.

În anul 2009, în baza brevetelor de invenţie, elaborate de profesorul Tu-
dor Lupașcu, la S.A. Monolit și S.R.L. „Odgon” au fost montate și date în 
exploatare linii tehnologice de producere a materialelor de construcţie. Tes-
tările industriale au arătat că în condiţiile climaterice din Republica Moldova 
noile materiale sunt mai eficiente, dar și mai ieftine în comparaţie cu cele de 
import.

Sub îndrumarea domnului doctor habilitat T. LUPAȘCU a fost elaborată 
concepţia de scindare oxidativă a polimerilor naturali și de formare a com-
pușilor biologic activi, au fost evidenţiate grupele funcţionale și principiile 
de funcţionare ale substanţei biologic active Enoxil.

În baza substanţei biologic active Enoxil au fost elaborate  și brevetate 
noi produse farmaceutice. Preparatele medicamentoase produse la S.A. „Far-
maco” au fost testate în 4 clinici republicane din mun. Chișinău. Spre marea  
noastră  satisfacţie, rezultatele au demonstrat că preparatele medicamentoase 
obţinute în baza substanţei biologic active Enoxil manifestă efecte curative 
de înaltă eficienţă în cazul bacteriozelor și micozelor umane, în procesul de 
regenerare a plăgilor termice, fizice și chimice, în tratamentul plăgilor post-
operatorii și leziunilor postradiante la pacienţii oncologici, precum și în tra-
tamentul leziunilor traumatice ale ţesuturilor moi și afecţiunilor inflamatorii 
ale regiunii maxilo-faciale la copii.

Despre activitatea știinţifică fructuoasă a doctorului habilitat T. Lupașcu  
ne vorbește elocvent și numărul impunător de lucrări știinţifice, care au de-
pășit cifra de 500 publicaţii, inclusiv 4 monografii, 47 invenţii. Rezultatele 
investigaţiilor întreprinse de dumnealui au fot validate și recunoscute prin 
participarea la circa 70 de foruri știinţifice din ţară și de peste hotare în Bu-
curești, Moscova, Kiev, Odesa, Lvov, Riga etc.

După proclamarea independenţei Republicii Moldova și deschide-
rea hotarelor, cercetătorul și managerul T. Lupașcu a obţinut prin concurs  
17 proiecte internaţionale, care au fost realizate în comun cu savanţi din Ro-
mânia, SUA, Franţa, Germania, Spania, Norvegia, Austria, Rusia, Ucraina.



Sunt recunoscute și aptitudinile de pedagog iscusit ale omagiatului, care 
a îndrumat câteva generaţii de chimiști, activând în calitate de profesor la 
Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică a Universităţii de Stat din Mol-
dova, dar și fiind conducător știinţific a 3 teze de doctor habilitat și 2 teze de 
doctor în chimie.

La acest popas aniversar, cu ocazia rotunjirii frumoasei vârste de 60 de 
ani din ziua nașterii și a circa 40 de ani de cercetare prin labirinturile ne-
cunoscute ale chimiei, dragă coleg Tudor LUPAȘCU îţi adresăm cele mai 
sincere urări de prosperare, sănătate și bunăstare, noi reușite în cercetare, 
pregătirea cadrelor și implementarea rezultatelor, iar rodul căutărilor dum-
nealui, să completeze patrimoniul știinţific, cultural și spiritual al neamului.

Cu ocazia jubileului, Consiliul Suprem pentru Știinţă și Dezvoltare Teh-
nologică va înaintat pentru a fi decorat cu o distincţie de stat, iar noi vă prin-
dem în piept Medalia „Dimitrie CANTEMIR”.
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 Omagiu de felicitare din partea colectivului 
Institutului de Chimie al AŞM la ședinţa solemnă 
a Consiliului știinţific al Institutului de Chimie 

consacrată jubileului de 60 de ani din ziua naşterii 
profesorului Tudor LUPAŞCU

O personalitate demnă de tot respectul și întreaga consideraţie pen-
tru comunitatea știinţifică a chimiștilor din Republica Moldova 

este doctorul habilitat, profesorul Tudor Lupașcu, directorul Institutului de 
Chimie al AȘM, Om Emerit al Republicii Moldova, laureat al Premiului de 
Stat  în domeniul știinţei, tehnicii și producerii.

Fiind înzestrat cu calităţi deosebite, muncind insistent și cu dăruire de 
sine pe parcursul vieţii Domnia Sa a desfășurat o activitate fructuoasă și mul-
tilaterală în domeniul chimiei fizice și a protecţiei mediului ambiant. 

Doctorul habilitat T. Lupașcu a pus bazele unei direcţii de cercetare noi, 
foarte importante pentru Republica Moldova, ce vizează obţinerea cărbu-
nilor activi din subproduse vegetale. În lucrările Domniei Sale sunt pe larg 
oglindite rezultatele cercetărilor ce ţin de utilizarea metodelor fizice, fizico-
chimice și chimice de determinare a capacităţii de adsorbţie și a parametrilor 
de structură a adsorbanţilor de carbon, stabilirea mecanismelor de imobili-
zare a poluanţilor de origine  organică și anorganică, de utilizare a cărbunilor 
activi vegetali pentru tratarea apelor și detoxificarea organismului uman.

Cu energie incomparabilă și consecutivitate de invidiat profesorul  
T. Lupașcu promovează elaborările sale în economia naţională. O atenţie de-
osebită  dumnealui atrage elaborărilor ce ţin de obţinerea noilor materiale de 
construcţie în baza materiei prime locale. Sub conducerea Domniei Sale au 
fost elaborate și implementate noi compoziţii pentru tencuirea suprafeţelor 
interioare și exterioare ale clădirilor, efectul economic anual constituind cir-
ca 2 milioane de lei.

Sub îndrumarea doctorului habilitat T. Lupașcu a fost elaborat și breve-
tat un nou procedeu de hidrosolubilizare a enotaninurilor și a fost obţinută 
substanţa activă Enoxil. În baza substanţei biologic active Enoxil au fost ela-
borate și brevetate noi produse farmaceutice. Preparatele medicamentoase 
produse la S.A. „Farmaco” au fost testate în 4 clinici republicane din mun. 
Chișinău. Rezultatele au demonstrat că aceste preparate medicamentoase 
manifestă efecte curative de înaltă eficienţă în cazul bacteriozelor și micoze-
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lor umane,  în procesul de regenerare a plăgilor termice, fizice și chimice, în 
tratamentul plăgilor postoperatorii și leziunilor postradiante la pacienţii on-
cologici, precum și în tratamentul leziunilor traumatice ale ţesuturilor moi și 
afecţiunilor inflamatorii ale regiunii maxilo-faciale la copii.

Despre activitatea știinţifică fructuoasă a doctorului habilitat T. Lupașcu  
ne vorbește elocvent și numărul impunător de lucrări știinţifice, care au de-
pășit cifra de 500 de publicaţii, inclusiv 4 monografii, 47 de invenţii. Rezul-
tatele investigaţiilor întreprinse de dumnealui au fot validate și recunoscute 
prin participarea la circa 70 de foruri știinţifice din ţară și de peste hotare, 
inclusiv în  București, Moscova, Kiev, Odesa, Lvov, Riga etc.  

Dl profesor T. Lupașcu lucrează insistent și rezultativ, îmbină cu succes 
lucrul știinţific cu activitatea managerială, manifestând capacităţi de condu-
cător principial și onest. Erudiţia înaltă, spiritul creativ, capacităţile deosebite 
de a analiza și a genera noi idei, calităţile sale de organizator s-au manifestat 
pe deplin în exercitarea funcţiei de director al Institutului de Chimie înce-
pând cu anul 2002 până în prezent. Pe parcursul acestor ani Institutul de 
Chimie al AȘM a prosperat  atât în aspect teoretic, cât și aplicativ. Graţie efor-
turilor Domniei Sale a fost consolidată baza tehnico-materială a institutului 
și realizate acţiuni concrete în vederea amenajării acestuia.

Generos și cu dăruire de sine Profesorul T. Lupașcu împărtășește cunoș-
tinţele și experienţa, acumulată pe parcurs, generaţiei tinere de chimiști, fie 
studenţi ai facultăţii de chimie Universităţii de Stat din Moldova, fie tineri 
cercetători și colegi din institut. Dumnealui a îndrumat generaţii  întregi de 
chimiști, activând ca profesor la Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică 
a USM și în calitate de conducător știinţific a 3 teze de doctor habilitat și  
2 teze de doctor în chimie. 

Mult stimate Domnule profesor Tudor Lupașcu, în această zi, când în-
cununaţi frumoasa vârstă de 60 de ani, colectivul Institutului de Chimie Vă 
exprimă profunde sentimente de aleasă stimă și înaltă apreciere, adresându-
vă urări de viaţă îndelungată și fericită plină de mari realizări, multă sănătate 
și forţă de muncă pentru a contribui și pe viitor la dezvoltarea știinţei în 
republică.

 Dr. Aculina ARÎCU,
vicedirector știinţific al Institutului de Chimie al AȘM
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Omagiu de felicitare din partea Colectivului 
Universităţii de Medicină şi Farmacie „N. Testimiţanu” 

 la ședinţa solemnă a Consiliului știinţific  
al Institutului de Chimie, consacrată jubileului  

de 60 de ani din ziua naşterii a profesorului  
Tudor LUPAŞCU

Mult stimate domnule profesor universitar
Tudor LUPAŞCU,

În acest superb început de primăvară, când consemnaţi onorabila vâr-
stă de 60 de ani din ziua nașterii și aproximativ patru decenii de acti-

vitate știinţifică și didactică, am deosibita plăcere de a Vă adresa cele mai sin-
cere urări de bine și sănătate. Fie ca pasiunea cu care vă dedicaţi cercetărilor 
în domeniul chimiei fizice, dinamismul activităţii cotidiene și neastâmpărul 
de a face bine să reprezinte în continuare un crez spre desăvârșirea propriei 
personalităţi.

Cu firea Dumneavoastră sociabilă, cu harul de cercetător de renume, 
savant, pedagog înzestrat, aţi consolidat un nume respectat și preţuit la jus-
ta valoare de colegi și de comunitatea știinţifică din republică. Jumătate din 
traiectoria vieţii de până acum este marcată de insistenţa de a studia tot mai 
profund fascinanta lume a chimiei. Prin realizarea celor peste 500 de lucrări 
știinţifice, 4 monografii, 47 de invenţii și raportate la circa 70 de foruri știin-
ţifice aţi reușit să daţi o valoare adăugată știinţei, să faceţi cunoscut numele 
Republicii Moldova la conferinţele internaţionale din București, Moscova, 
Kiev, Odesa, Lvov, Riga, SUA, Franţa, Germania, Spania, Norvegia, Austria.

Calea parcursă de Dumneavoastră întru afirmare pe complicatul tărâm 
al Știinţei și-a lăsat amprenta perseverenţei și dedicaţiei în istoria Institutului 
de Chimie al Academiei de Știinţe a Moldovei. Contribuţia adusă la dezvol-
tarea acestei instituţii și buna gestionare a activităţii pedagogice în cadrul 
Facultăţii de Chimie a Universităţii de Stat din Moldova, este una incontes-
tabilă și un bun exemplu de urmat. Mereu în acţiune, mereu la datorie, Vă 
dăruiţi rodul cunoștinţelor și al experienţei acumulate noilor generaţii de 
cercetători.

Aceste remarcabile realizări au fost încununate cu laurii recunoștinţei 
prin conferirea titlului știinţifico-didactic de Profesor Universitar, Laureat 
al Premiului de Stat în domeniul știinţei, tehnicii și producerii, al Premiului 



Președinţilor Academiei de Știinţe a Republicii Moldova, Ucraina și Belarus, 
a Medaliei de „60 de ani ai AȘM” și Medaliei „În Slujba Patriei”.

În ziua frumoasei aniversări, Mult stimate coleg și prieten, Vă exprim 
admiraţie și respect, Vă doresc realizări notorii și izbânzi în activitatea Dum-
neavoastră cotidiană.

Ion ABABII,  
rector, profesor universitar, academician al AȘ a RM
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Omagiu de felicitare  din partea colectivului 
Laboratorului „Chimie Coordinativă” la ședinţa  
solemnă a Consiliului știinţific al Institutului  

de Chimie consacrată jubileului de 60 de ani  
din ziua naşterii profesorului Tudor LUPAŞCU

Mult stimate Domnule Director, avem fericita ocazie și deosebita 
plăcere de a Vă adresa cele mai sincere și frumoase felicitări cu 

ocazia celor 60 de ani împliniţi – vârsta înţelepciunii și maturităţii știinţifice 
a unui savant. Vă tratăm cu deosebit respect, înaltă consideraţie și ne mân-
drim cu Dumneavoastră, care întruchipaţi în sine un savant  ilustru, un con-
ducător iscusit al colectivului Institutului de Chimie, un pedagog talentat și, 
nu în ultimul rând, o persoană înzestrată cu cele mai înalte calităţi omenești.

Dumneavoastră V-aţi consacrat viaţa știinţei, îmbinând armonios acti-
vitatea de cercetător cu cea de manager și de profesor universitar. Aţi parcurs 
toate treptele ierarhice în cercetare, atingând performanţe remarcabile atât în 
domeniul fundamental, cât și cel aplicativ, dar și în pregătirea cadrelor.

Într-o perioadă dificilă din punct de vedere economic, politic și social 
prin care trece R. Moldova, Dumneavoastră aţi reușit să puneţi o bază traini-
că  unei Școli știinţifice unanim recunoscută de către comunitatea știinţifică 
internaţională. Datorită calităţilor intelectuale deosebite, ambiţiei sănătoase 
și potenţialului inepuizabil de cercetător, efortului managerial care Vă ca-
racterizează, aţi contribuit esenţial la ridicarea nivelului Chimiei în general 
și cel al Chimiei fizice, protecţiei mediului ambiant și utilizarea raţională a 
resurselor naturale, în special, aducându-l la nivelul mondial contemporan.

Rezultatele cercetărilor știinţifice iniţiate de către Dumneavoastră au pus 
bazele teoretice ale adsorbţiei pe cărbuni activi și au făcut posibilă elaborarea 
metodelor și  tehnologiilor de obţinere a noilor materiale adsorbante cu efici-
enţă sporită, utilizând pentru aceasta în calitate de materie primă deșeuri ale 
industriei de prelucrare a produselor agricole din Moldova. Aceste realizări  
V-au adus în 1981 Premiul Prezidiului Academiei de Știinţe a Moldovei, în 
1997 ‒ Premiul Președinţilor Academiilor de Știinţe ale Ucrainei, Belarusu-
lui și R. Moldova, iar preparatul „Medicas-E”, creat în baza adsorbanţilor noi 
obţinuţi, V-a înzestrat cu Medalia de aur la Salonul Internaţional din Geneva.

Dumneavoastră aţi dovedit în mod strălucit prin cercetări fundamenta-
le și aplicative, că  foarte multe deșeuri ale diferitor industrii din R. Moldova, 
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în special cea de prelucrare a produselor agricole, reprezintă materie primă 
preţioasă pentru producerea preparatelor medicamentoase, de protecţie a 
plantelor agricole și materialelor de construcţie. Zecile de brevete care pro-
tejează invenţiile Dumneavoastră în acest domeniu, aprecierea acestora cu 
multiple medalii de aur și argint la cele mai prestigioase saloane internaţio-
nale de invenţii confirmă înalta valoare practică a acestor realizări.

Merită de remarcat faptul că Dumneavoastră aţi extins foarte mult spec-
trul aplicativ al realizărilor fundamentale, care în ultimii ani au găsit o apli-
care largă în medicină, în special preparatul „Enoxil”,  în calitate de preparate  
cu proprietăţi antibacteriene, antifungice și antioxidante bine pronunţate, 
care, sperăm, în viitorul cel mai apropiat vor apărea în farmacii.

Valoarea înaltă a cercetărilor și elaborărilor Dumneavoastră a fost con-
firmată prin conferirea în anul 1996, a Premiului de Stat al R. Moldova în 
domeniul știinţei și tehnicii, obţinerea la diferite expoziţii și saloane inter-
naţionale a 30 de  medalii și cupe de aur, 13 de argint și 6 de bronz, a unei 
medalii de aur a OMPI, a Ordinului „Leonardo da Vinci”, prin desemnarea 
de către Academia de Știinţe a Moldovei la nominalizarea, în anul 2009, ca 
savant cu cele mai ponderabile realizări știinţifice. 

Activitatea știinţifică, managerială și didactică a Dumneavoastră, care  
înglobează 4 monografii, circa 200 de articole știinţifice publicate, peste 180 
de rezumate la diferite  forumuri știinţifice, 51 de brevete de invenţie , în pre-
gătirea a 3 doctori habilitaţi, 2 doctori în știinţe, zeci de licenţiaţi în domeniul 
chimiei fizice și protecţiei mediului,  în managementul știinţelor chimice din 
ţară, activând în funcţiile de vicedirector (1995-2001) și director (2002 ‒ pre-
zent) al Institutului de Chimie al AȘM Vă plasează în rândul celor mai noto-
rii personalităţi din domeniul știinţelor chimice din R. Moldova, Vă ridică  la 
rangul savanţilor cu renume și foarte bine cunoscuţi în mediul comunităţii 
știinţifice internaţionale. 

Înalta calificare și rezultatele deosebit de valoroase în domeniul chimi-
ei fizice, protecţiei mediului înconjurător și folosirii raţionale a resurselor 
naturale au fost înalt apreciate nu numai în ţară, dar și peste hotarele ei în 
deosebi prin efectuarea cercetărilor în cadrul proiectelor știinţifice inter-
naţionale din România, SUA, Franţa, Germania, Spania, Norvegia, Austria, 
Rusia și Ucraina.

     Șef laborator, doctor habilitat Ion BULHAC



mulţi ani înainte!

Mult stimate Domnule prof. Tudor Lupașcu, 

Colectivul Laboratorului „Chimie Coordinativă” Vă felicită cordial 
cu ocazia frumosului jubileu – 60 de ani, Vă dorim mulţi ani înain-

te, sănătate durabilă, fericire, multă liniște sufletească, frumoase realizări în 
știinţă dar și în viaţa personală, cucerirea celor mai înalte piscuri ale știinţei 
enigmatice – Chimia. 

LA MULŢI ANI! 

 Cu mult drag și cel mai profund respect,
          colaboratorii Laboratorului „Chimie Coordinativă”
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OMUL CARE A APLICAT ELEMENTELE CHIMICE
LA MĂSURAREA TIMPULUI

Stimate domnule academician Tudor LU-
PAȘCU! Așa s-a întâmplat că o perioadă 

îndelungată, în timpul liber și mai puţin liber, 
am fost preocupat de unele investigaţii în dome-
niul simetriei inversării timpului. Acestea nu erau 
prevăzute în planul de cercetare al Laboratorului 
de Chimie Cuantică, Cataliză și Metode Fizice al 
Institutului de Chimie, în care activez. Totuși, am 
căutat și am identificat unele aplicaţii ale simetriei 
menţionate în chimia coordinativă, ceea ce a con-
stituit conţinutul a trei din zece capitole din mono-
grafia „Time-Reversal Symmetry”, pe care am publicat-o recent la prestigioa-
sa editură internaţională de literatură știinţifică „Springer Science+Business 
Media”. În monografie am fost propus o metodă de inversare virtuală a tim-
pului, confirmată experimental la noi, în Republica Moldova, în laboratorul 
menţionat mai sus.

Nu bănuiam însă că la măsurarea timpului ar putea fi folosite elemen-
tele chimice. Iată că această idee originală a fost propusă și chiar realizată 
în practică de către proaspătul septuagenar, inventator emerit, acad. Tudor 
LUPAȘCU, care activa în calitate de director al Institutului de Chimie. Astăzi 
orice vizitator al Institutului, în holul de la intrare poate observa un ceas ne-
obișnuit de perete. M-am bucurat nespus de mult, când la un popas aniversat 
am intrat și eu în posesia acestei ingenioase invenţii. De atunci, pentru a in-
dica ora, l-am atârnat acasă în biroul de lucru ca simbol al prieteniei noastre 
sincere, care durează de aproape o jumătate de secol.

Pe cadranul acestui indicator original al timpului, bazat pe 12 elemen-
te chimice, elementul C (carbon), preferat de către dl academician T. LU-
PAȘCU în activitatea sa știinţifică (cărbunii activaţi cu toate aplicaţiile lor 
posibile în practică), marchează ora deșteptării de dimineaţă, cum spune și 
proverbul: „Cine se scoală mai dimineaţă, mai departe ajunge”. Or, cercetările 
știinţifice întreprinse de Domnia sa în domeniul chimiei ecologice, mediului 
ambiant și cărbunilor activaţi s-au încununat cu titlul de academician. Un alt 



element chimic, O (oxigenul), marchează ora 12 (amiaza), când după patru 
ore de muncă intensă savanţii au nevoie de o mică pauză de relaxare pentru a 
respira aer ecologic curat bogat în O2. Astfel, fiecare din cele 12 elemente chi-
mice incluse de către inventator în structura ceasului construit, are semnifi-
caţia sa. Din lipsă de spaţiu, o voi mai specifica doar pe una din ele. Se poate 
ușor observa că acest ceas posedă o axă de antisimetrie de ordinul doi. Sub 
acţiunea operatorului de antirotaţie în jurul acestei axe, elementul Fe trece 
în elementul ... Au (Aur)! Aceasta nu înseamnă altceva decât faptul că, graţie 
cercetărilor știinţifice riguroase, întreprinse de angajaţii și colaboratorii In-
stitutului de Chimie, în viitorul apropiat (sau mai îndepărtat), toate obiectele 
de fier din Institut și chiar din Republica Moldova se vor putea transforma în 
aur. Și atunci ţara noastră va deveni, în sfârșit, cel mai bogat stat de pe globul 
pământesc.

Iubite prietene academician Tudor Lupașcu, cu ocazia aniversării a 70 
de ani de la naștere, am deosebita plăcere să Vă urez mulţi ani, sănătate și noi 
realizări în activitatea știinţifică, de inovare și didactică!

Ion GERU,
membru corespondent al AȘM, 

doctor habilitat în știinţe fizico-matematice,
profesor universitar 
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AD VALOREM

Pe actualul academician Tudor Lupașcu îl cunosc de vreo 30 de ani 
din viața publică a Academiei care la acel moment era destul de bul-

versată, precum era și viața întregii societăți. În dezbaterile generate de pe-
restroică cu mesajul ei difuz, dar animat, răsuna diferite voci controversate și 
una din ele era a chimistului Tudor Lupașcu. Se râvnea la început spre unele 
țărmuri, însă valurile stârnite au dus spre altele. Anume în acea atmosferă in-
candescentă i-am detectat temperamentul civic exprimat prin pledoriile sale 
de acreditare a unor valori și respingere a altora, ceea ce înseamna o luare de 
poziție personală în probleme de importanță majoră. 

Prin aceste preliminarii am urmărit punerea în evidență a unor trăsă-
turi revelatoare care îl caracterizează pe academicianul Tudor Lupașcu ca 
personalitate social activă, militantă, înzestrată cu capacitatea și curajul de 
a gândi în felul său lucrurile și de a proceda conform convingerilor proprii, 
care, după cum e și normal, nu de fiecare dată sunt plenar, necondiționat 
împărtășite și de alții. Hegel spunea undeva că atunci, când toți gândesc la fel, 
nimeni ca atare nu gândește.

În linii mari despre activitatea și rezultatele științifice ale cercetătorului 
chimist Tudor Lupașcu aflam sporadic din dările de seamă prezentate la 
adunările generale ale Academiei, precum și din diferite surse neoficiale. 
Când ai o parcelă a ta în câmpul cercetărilor (altminterea este de necon-
ceput) și obții rezultate palpabile ești văzut și recunoscut de la distanță nu 
numai de comunitatea științifică din țară, dar și de peste hotare. Fiind din 
domeniul științelor sociale, subsemnatul nu se consideră în drept și nici nu 
poate să vină cu careva judecăți și aprecieri de rigoare vizavi de valoarea 
cercetărilor efectuate de-a lungul anilor de către acel, pe care îl omagiem la 
această vârstă frumoasă a sa. Las acest travaliu pe seama specialiștilor. Însă 
un lucru rămâne cert: notorietate și notabilitatea de care se bucură domnia 
sa au fost dobândite exclusiv prin aptitudinile sale, prin educație și muncă 
asiduă, ultima condiție fiind, fără doar și poate, decisivă. 

O comunicare interpersonală frecventă și îndeaproape s-a statornicit 
între noi grație vecinătății vilelor noastre de pe valea Nistrului, unde ultimii 
vreo 20 de ani conlucrăm permanent, ne vizităm reciproc, ne împărțim și ne 
împrumutăm cu ce avem și, desigur, discutăm, uneori destul de înflăcărat. 
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Abordăm subiecte din cele mai variate, însă prioritare sunt celea ce țin de 
activitatea noastră profesională, de destinele Academiei, pusă în ultimul 
timp în situație destul de dificilă ca rezultat al reformărilor nereușite ale sis-
temului de cercetări științifice din republică. 

Numeroasele convorbiri întreținute pe înserate, precum și în alte mo-
mente de răgaz, au făcut să descopăr noi caracteristici ale jubilearului, anteri-
or nebănuite. A fost nevoie de timp pentru a constata treptat că colegul meu, 
vecinul de grădină este un bun interlocutor: dialoghează armonios, cu tact, 
fără aplomb, fără eforturi de a te domina; nu suferă de egocentrism; evită 
judecățile categorice, definitive în materie pe care nu o posedă îndeajuns; își 
stăpânește emoțiile chiar și în cazul dezbaterilor mai dificile asupra proble-
melor nevralgice, prin care se distinge expresiv realitatea noastră de astăzi.

Pentru a amplifica un pic imaginea șezătoarelor noastre nocturne îl voi in-
troduce pe fir și pe doctorul habilitat Valentin Celac (Institutul de Genetică) –  
participant permanent la aceste întruniri memorabile care au loc în serile de 
sâmbăta pe parcursul întregului sezon agricol. Excelează în cadrul lor acade-
micianul Tudor Lupașcu. Îi oferim laurii priorității nu doar pentru că este, de 
data aceasta, jubilear, dar și din alte considerente. În primul rând, în ultimii 
vreo 10 ani, ca director de institut, deținea mai multă informație despre sta-
rea de lucruri din Academie. În al doilea rând, imaginația aprinsă, vivacitatea 
și prezența de spirit sporită îl avantajează în incitarea discuțiilor. În al treilea 
rând, omagiatul a fost unul din ctitorii întovărășirii agricole din care la început 
au făcut parte mai mulți membri ai Academiei; și-a adus din start o contribuție 
esențială la amenajarea ei acestei întovărășiri. De aici rezultă și grija pe care i-o 
poartă și până în prezent, iar derivă multe subiecte ale discuțiilor permanente. 

Urmează să mai spunem că omagiatul academician este obsedat de 
preocupările sale științifice și de problemele Academiei în așa măsură, încât 
despre acestea vorbește la tot pasul. Nu reușește să intre pe portiță că înce-
pe să-ți relateze animat despre proiecte de cercetare, inclusiv internaționale, 
conferința la care a participat ieri (sau va participa mâine), despre planurile 
de viitor, reducerea permanentă în ultimul deceniu a finanțării științei, des-
pre dificultățile de punere în practică a rezultatelor obținute etc. Problemele 
comune ne frământă pe toți cei din domeniu, însă speranța de redresare a 
situației încă nu ne-a părăsit definitiv.

Îi doresc dlui academician Tudor Lupașcu și familiei Domniei sale pros-
peritate, realizarea tuturor aspirațiilor spre mai mult și spre mai bine.

Acad. Alexandru ROȘCA



– 143 –

UN OM DE OMENIE

L-am cunoscut mai bine pe dl profesor T. Lupașcu în doctorantură 
(pe atunci aspirantură), la Kiev, la Institutul de Chimie Coloidală și 

Chimia Apei al Academiei de Știinţe a Ucrainei. Eu fiind deja la anul doi de 
studii, el tocmai venise. Pe parcursul anilor ce s-au perindat s-a manifestat 
ca un om de omenie, înzestrat cu har și cu o putere de muncă demnă de in-
vidiat, dar și ca un coleg de excepţie, cu care adesea discutam într-o manieră 
binevoitoare rezultatele experimentale pe care noi le obţineam, căci temele 
noastre de studiu erau oarecum apropiate. Este extrem de exigent faţă de sine 
și de munca sa, ca de altfel și faţă de persoanele ce-l înconjoară și de munca 
acestora. Susţine orice idee nouă, dacă are perspective reale de a avea un im-
pact pozitiv asupra economiei ţării, mediului ambiant și nu numai. Activând 
în domeniul chimiei ecologice, dl profesor posedă un deosebit simţ al apli-
cabilităţii unei sau altei elaborări, pe care le duce spre final cu o îndemânare 
excepţională, fie că este vorba de un produs nou, fie de o tehnologie nouă. 

La acest jubileu dl profesor T. Lupașcu vine cu forţe noi, decis să rezolve 
multitudinea de probleme știinţifice, dar și cu caracter aplicativ cu care se 
mai confruntă încă economia naţională spre binele cetăţenilor acestei ţări.

Doctor habilitat Mihai CIOBANU
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УЧЕНЫЙ И ПРАКТИК

Одним из важнейших направлений научных исследований 
профессора Т.Г. Лупашку является изучение сорбентов. Ак-

тивированные угли – это одно из основных объектов исследований 
ученого. При этом как химик он целеустремленно работает в обла-
сти создания новых методов получения, регенерации и направленной 
модификации активированных углей. Важной особенностью работ 
профессора Т.Г. Лупашку является постоянная связь теоретических 
изысканий с запросами практической химии. Разработанные им ме-
тоды, позволили получить ряд важных данных для технологии ком-
плексной переработки отходов в пищевой промышленности. Ученый 
внес важный вклад в создание активных углей на основе плодовых 
косточек. 

В рамках выполнения диссертационной работы на соискание уче-
ной степени доктора хабилитат химических наук ученым был предло-
жен метод регенерации активных углей для повторного использова-
ния в технологии очистки речной воды для хозяйственных и питьевых 
целей. В рамках этой серии исследований проф. Т.Г. Лупашку показал, 
что этот подход может быть использован для практики многоцикло-
вых процессов адсорбции-регенерации на активных углях при очитке 
вод. Проводит работы по созданию безопасных, эффективных методов 
очистки организма человека от токсинов при участии активных углей. 
Здесь следует упомянуть и цикл работ по исследованию адсорбцион-
ной способности активных углей в отношении ряда медицинских пре-
паратов.

Чрезвычайный интерес Т.Г. Лупашку проявляет к проблеме изуче-
ния биологического действия веществ на основе продуктов переработ-
ки технических культур. В своих научных работах он всегда проводит 
корреляцию между физическими, химическими и биологическими 
свойствами изучаемых субстратов. Исследования проф. Т.Г. Лупашку 
привели к обнаружению препарата «Еноксил» с широким спектром 
физиологического действия, и который находится на различных ста-
диях внедрения в медицинскую практику.



Много внимания Т.Г. Лупашку уделяет такому направлению иссле-
дований, как химия строительных материалов. В этой серии исследо-
ваний была предложена серия композиционных материалов, получив-
шая применение в строительной практике. 

Помимо чисто административной работы и научной деятельности 
много сил и энергии ученый отдает преподавательской работе. 

В этот торжественный для Вас день, желаю исполнения всех твор-
ческих замыслов, новых достижений на благо нации, семейного благо-
получия и долгих лет жизни.

Доктор химических наук, профессор Флюр МАКАЕВ
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PREOCUPAT DE CERCETĂRI EXPERIMENTALE  
ÎN DOMENIUL CHIMIEI

L-am cunoscut pe domnul Tudor Lupașcu din anul 1967, când el ca 
și mine am încercat marea cu degetul, am susţinut cu brio examenul 

de admitere la Facultatea de Chimie a Universităţii de Stat din Chișinău și am 
devenit studenţi. Am fost unica grupă la facultate în care predomina partea 
masculină. În anii de studenţie colegul Tudor Lupașcu adora sportul, în afară 
de fotbal, pe  care-l jucam toţi în fiecare dimineaţă făcea gimnastică. Încă din  
anii 4 și 5 a fost preocupat de cercetări experimentale în domeniul chimiei.

În 1975 am purces împreună cu regretatul domnul V. Ropot la Kiev, 
Institutul de Chimie Coloidală și Chimia Apei, unde doctorandul T. Lupașcu 
a efectuat cercetări fundamentale  în domeniul adsorbţiei coloranţilor textili 
pe sorbanţi carbonici. Așa a fost voinţa domnului ca la 1981, înaintea Anului 
Nou, cu zăpadă  exact ca anul acesta, să susţinem cu succes tezele de doctorat.

Fiind în postură de director al Institutului de Chimie al AȘM de mai 
mulţi ani mă bucură faptul că având o sarcină administrativă nu prea ușoară 
colegul nu s-a despărţit de lucrul experimental. Este o trăsătură distinctivă a 
unui cercetător inedit. În vizorul de zi cu zi al T. Lupașcu este cea mai nobilă 
preocupaţie a omului, care este însuși omul.

Cu ocazia aniversării unui frumos jubileu – 60 de ani de viaţă – de in-
tense și aprige cercetări în domeniul sorbanţilor carbonici îţi doresc multă 
sănătate, fericire în familie, bucurie de la copii și nepoţi.

Fie ca fiecare pas care-l vei face să fie bine gândit,
Să-ţi aducă satisfacţia unor realizări frumoase
Și să te conducă spre noi înălţimi victorioase.

Doctor în chimie Victor BOŢAN
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MARELE ÎNVINGĂTOR AL TIMPULUI

Se spune că timpul este cel mai de preţ dar dăruit de Cel de Sus fiecărui 
om aparte și e comoara pe care cel mai ușor o risipim. Din păcate, 

această afirmaţie se potrivește multora dintre noi. Foarte, foarte, foarte rar se 
întâmplă și abateri de la această regulă, abateri în bunul sens al cuvântului, 
abateri care prin felul lor de a fi îi influenţează pe toţi acei care îi înconjoară. 
Acestea sunt persoane de excepţie care știu preţul timpului și îl folosesc in-
tegral pentru binele lor, pentru binele colectivului în care activează, pentru 
binele societăţii în general. E o calitate care înnobilează, care bucură, care 
stimulează „lucrul bine făcut”, care creează o atmosferă cu adevărat de săr-
bătoare prin muncă, prin succese, prin realizări neașteptate și originale, prin 
bucuria tuturor în ultimă instanţă. Fără îndoială, una dintre marile excepţii 
din acest punct de vedere este membrul titular al AȘM, profesorul universi-
tar Tudor Lupașcu.

Îmi aduc aminte de anii de studenţie, când studentul Tudor Lupașcu, 
unul dintre cei mai talentaţi tineri chimiști, pe atunci un tânăr care spre deo-
sebire de noi, cei risipitori de comori, avea grijă de fiecare dată să preţuiască 
Timpul. Întotdeauna bunul coleg Tudor Lupașcu era marele și entuziastul 
prieten, adesea sufletul colectivului de tineri în toate activităţile noastre ex-
trașcolare. În schimb, știa bine cum să rezerve tot timpul necesar activităţilor 
academice, imediat devenea serios și concentrat asupra studiilor atunci când 
noi ceilalţi mai eram încă marii risipitori ai Timpului. Or, pentru a reuși acest 
lucru, trebuia să ai discernământul adevăratului sens al existenţei, al rostului 
fiecărui lucru, al gândirii înţelepte, trebuia să fii un învingător al vieţii în cel 
mai adevărat sens al cuvântului. A absolvit cu brio facultatea, a urmat arma-
ta, a dat admiterea la doctorantură în unul dintre cele mai elevate centre ști-
inţifice ale URSS și munca de cercetător în Institutul de Chimie al Academiei 
de Știinţe a RSSM. Viitorul profesor a rămas același tânăr, dar un permanent 
aspirant la marile valori ale știinţei. Studentul, doctorandul, cercetătorul ști-
inţific, profesorul membrul corespondent și academicianul Tudor Lupașcu 
a știut întotdeauna să răspundă provocărilor vieţii, să se învingă pe sine în-
suși, să se ridice la un nivel calitativ nou al știinţei și vieţii în general, să fie 
un luptător pentru valorile adevărate ale știinţei și ale existenţei umane. A 
crescut, treaptă cu treaptă, barieră cu barieră, învingând neîncetat Timpul, 
lucru care nu avea cum să nu se reflecte în rezultatele sale, fiind astăzi printre 
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cele mai de valoare personalități din domeniul pe care îl profesează. A reușit 
să dărâme în final toate barierele știinţifice care apar în faţa unui cercetător, 
devenind astăzi un savant de talie mondială. L-am cunoscut și la New York, 
unde se bucură de tot respectul savanţilor americani, datorită colaborărilor 
sale de succes și a rezultatelor sale valoroase. 

Astăzi, profesorul cercetător Tudor Lupașcu e cunoscut pe toate meridi-
anele globului pentru contribuţiile sale valoroase, de înalta ţinută știinţifică, 
dar, mai ales, e cunoscut ca un mare învingător al Timpului. În tot ce face, 
fie director al Institutului de Chimie, fie conducător știinţific al discipolilor 
săi, fie autor de publicaţii jurnalistice, fie diriguitor al știinţei în consiliile 
știinţifice academice, fie autor de cărţi și monografii sau editor, fie promotor 
de proiecte internaţionale și, nu în ultimul rând, un tată și un soţ exemplar, 
în toate și-a pus amprenta calitativă a Domniei Sale. Se poate spune că Ma-
nagerul, Savantul, Profesorul și Omul Tudor Lupașcu, aidoma eroilor din 
povești, știe să înfrunte cu succes toate provocările vieţii. Cu alte cuvinte, 
academicianul Tudor Lupașcu, spre deosebire de majoritatea dintre noi, este 
un MARE ÎNVINGĂTOR AL TIMPULUI.

Doctor în chimie Tudor SPĂTARU,
New York,

Literatura și arta, nr. 10, 2015, p. 2
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PROFESORUL TUDOR LUPAŞCU LA 60 DE ANI

Profesorul Tudor Lupașcu – doctor habilitat în chimie, profesor cer-
cetător, Om Emerit al R. Moldova, laureat al Premiului de Stat în 

domeniul știinţei, tehnicii și producerii, laureat al Premiului Academiei de 
Știinţe din Moldova – este bine cunoscut și apreciat de comunitatea știinţifi-
că a Republicii Moldova și de peste hotarele ei. Aceasta se datorește calităţilor 
umane, precum și a performanţelor obţinute de Dumnealui. 

Activitatea de cercetare știinţifică desfășurată, cu continuitate, pe par-
cursul a mai multor ani de către prof. Tudor Lupașcu atrage atenţia specialiș-
tilor în domeniu datorită unor calităţi deosebite, marcându-se prin origina-
litatea formulării temelor, a metodicii de abordare, a concluziilor obţinute și 
prin integrarea rezultatelor într-un întreg coerent. 

Este remarcabilă în primul rând aria tematicii foarte largi a cercetărilor 
sale. Dumnealui a pus baza școlii știinţifice în domeniul chimiei adsorbanţi-
lor, abordând prin variate metode experimentale și teoretice câmpul larg al 
chimiei mediului ambiant, cu diversele sale aspecte, a metodelor de protecţie 
a mediului ambiant, a utilizării unor deșeuri etc. 

La examinarea rezultatelor știinţifice reflectate în peste 500 publicaţii și 
a modului în care lucrările sale au fost receptate se desprind mai multe ob-
servaţii, toate pledând în favoarea valorii lor deosebite. 

În ultimii ani cercetările Dumnealui au fost focusate în direcţia studiului 
proceselor și evidenţierea mecanismelor de sinteză a catalizatorilor carbonici 
și utilizarea lor în procesele de tratare a apelor naturale și reziduale; studiul 
proceselor de depolimerizare a taninurilor obţinute din seminţe de struguri; 
stabilirea mecanismelor de oxidare a poluanţilor organici și anorganici pe 
suportul catalitic de cărbuni activi. 

În aprofundarea cercetărilor sale este de subliniat și abordarea unor as-
pecte vizând implementarea rezultatelor știinţifice în economia naţională. 
Astfel, numai în ultimii ani în baza brevetelor de invenţie elaborate de că-
tre profesorul Tudor Lupașcu a fost produs un  lot de medicamente în baza 
substanţei biologic active Enoxil, care au fost testate cu succes la patru cli-
nici medicale din mun. Chișinău și a fost pusă în funcţie o linie tehnolo-
gică de producere a materialelor de construcţie. Preocupările sale privind 
sinteza dirijată a unor materiale polifuncționale, utilizate pentru protecția 
mediului ambiant și a sănătăţii umane, au fost acceptate pe plan național și 
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internațional datorită valorii lor ca o nouă direcţie de cercetare. Tot în acest 
context, sunt de menţionat numeroasele proiecte naţionale și internaţionale 
a căror conducător a fost și de la care a obţinut un sprijin consistent, pentru 
ași susţine și amplifica cercetările. 

O atenţie deosebită prof. Tudor Lupașcu acordă tineretului antrenat în 
cercetare. Sub îndrumarea Dumnealui au fost pregătite și susţinute 3 teze de 
doctor habilitat și 2 teze de doctor în chimie.

Desigur, activitatea bogată a unei personalităţi atât de complexe cum 
este prof. Tudor Lupașcu nu poate fi decât modest creionată în aceste câteva 
rânduri.

Profesorul și Omul Tudor Lupașcu și-a pus talentul și energia în slujba 
știinţei și a reușit să se impună printr-un spirit rectiliniu, cumpănit, stabili-
zator, într-o lume atât de neliniștită. Spune direct ceea ce crede limpede și 
liniștit, respectă spiritul academic; este un om de știință veritabil și este un 
om pe care se poate conta.

Activând alături de prof. Tudor Lupașcu am fost plăcut impresionată de 
energia pe care o posedă, fiind mereu în acţiune, modest în comportament 
și generos la rezolvarea tuturor problemelor  care stau în faţa unui director 
de institut.

Profesorul Tudor Lupașcu a dovedit că poate îmbina armonios preo-
cupările profesionale cu cele administrativ-manageriale. Dumnealui este la 
curent cu obiectivele și tematica știinţifică, precum și cu toate problemele 
institutului. În ultimii ani a depus un efort și un aport considerabil în consoli-
darea bazei tehnico-materiale, participând activ la crearea și dotarea Centru-
lui „Chimie Fizică și Nanocompozite”, la editarea revistei institutului „Che-
mistry Journal of Moldova”, antrenarea și stimularea tinerilor specialiști  etc.  

Acest jubileu frumos este un prilej de a aduce un omagiu și recunoștinţă 
savantului Tudor Lupașcu, a cărui activitate  este un exemplu demn de urmat. 

Îi urez Profesorului Tudor Lupașcu multă sănătate, mari împliniri pro-
fesionale și personale, alături de familie, prieteni și colegi!

  Dr. Maria COCU,
secretarul știinţific al Institutului de Chimie 
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UN SUFLETIST

Sufletul? E ceva care nu se vede, precum sticla care separă înlăuntrul 
de în afară.

Pentru a defini personalitatea lui Tudor Lupașcu, cred, nu există ceva mai 
potrivit ca versul lui Lucian Blaga: „Eu cred că sufeream de prea mult suflet”.

Am avut de multe ori impresia că-i poţi pipăi sufletul, că i-l poţi atinge, 
că-i vezi colţurile de lumină, ca de planetă. 

Chipul lui Tudor Lupașcu emană bunătatea ţărănească, care crede că 
toată lumea-i seamănă lui, adică e plină de bine. Îl asculţi vorbindu-ţi și, 
brusc, te simţi puternic. Și tăcerea lui știe să încurajeze. 

Ești impresionat și de modestia acestuia, unui dintre cei mai de seamă sa-
vanţi ai noștri, care a inventat medicamente ce au salvat mii de vieţi; care a 
ajutat ţăranii noștri cu preparatul agricol Anoxil-A (preferat de crescătorii de 
sfeclă de zahăr: ţuica din aceste rădăcinoase a fost favorita  lui Boris Elţîn și a în-
tregii Armate a 14-a); care a inventat pentru constructori „tencuiala uscată” ce 
nu mai are nevoie și de cotileţi ca să înalţe case trainice; care a produs din coji de 
nuci și sâmburi de prune, un soi de cărbune care arde fără să fumege; care știe, 
ca un vrăjitor veritabil, să transforme râurile poluate în apă bună de băut etc. 

Energiile lui sunt gata să fie modelate în invenţii deosebite, în lucrări 
originale, care să ne apropie de viitor. 

El zice: 
– Materialul fără idealuri e sec... 
De aceea poartă în geantă cărţi de poezie, de aceea în laboratorul lui – 

același unde-și scria cu ani în urmă poemele sale și chimistul Ion Vatamanu, –  
formulele chimice se rimează. 

Fiecare întâlnire cu el e o bucurie. 
După ce faci schimb de vorbe și de idei, prinzi să regreţi că nu te-ai făcut 

alchimist, precum Paracelsius, ca să refaci metalele ordinare în aur curat, sau, 
precum Agricola, ca atingând cu piatra filosofală cuvintele, acestea să-i facă 
tineri pe toţi cei care le aud. 

Tudor Lupașcu, Savantul și Omul, se află în apogeul forţelor sale creatoare.
Privește în urma ta, mult stimate profesor și prieten, ca să vezi dâra de 

lumină pe care ai lăsat-o, ce seamănă cu a unei comete, care nu se va stinge 
niciodată, pentru că a fost dată de Cel de Sus să lumineze acest cer al visurilor 
și acest pământ al faptelor. 

La mulţi ani!
Nicolae DABIJA,

Literatura și arta, nr. 9, 2015, p. 1
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MODELATOR DE DESTINE

Sensibilitatea și generozitatea ar părea că sunt caracteristici definitorii 
pentru sexul frumos – pentru mame, surori, prietene etc. Abia însă 

după ce afli detalii despre unii bărbaţi, descoperi că de multe ori aceștia fac 
dovada nu doar a blajinătăţii, a dărniciei, dar și a asumării unor responsabi-
lităţi de ordin major: implicarea în unele acţiuni de caritate, de ajutorare a 
unor semeni în asemenea măsură, încât le influenţează, le schimbă destinele. 
De parcă aceștia le-ar fi apropiaţi, membri ai familiilor lor. 

 Nu vom susţine că ne-au surprins cele aflate despre directorul Institu-
tului de Chimie al AȘM, acad. Tudor Lupașcu. Mai întâi de toate, din motiv 
că săptămânalul „Literatura și arta” i-a simţit umărul în repetate rânduri, 
apropiindu-se de noi ca un frate, ca un părinte exact atunci când aveam cea 
mai mare nevoie de sprijin. Apoi ajungeau până la noi, ca niște ecouri, vești 
despre acţiuni de-ale dumisale de binefacere, care-l caracterizau ca pe un 
mare sufletist, demonstrând adevărate gesturi de nobleţe spirituală.

Fiind un savant notoriu în domeniul știinţei, s-a bucurat în repetate 
rânduri de aprecieri ale rezultatelor obţinute, pentru care a fost remunerat 
după merit. Și de fiecare dată s-a implicat în activităţi de binefacere cum 
știa mai bine. 

De exemplu, în 2016, când a fost declarat Savantul Anului pentru ciclul 
de lucrări „Procese de absorbţie și substanţe biologice active pentru protecţia 
mediului ambiant și a sănătăţii omului”, dl Tudor Lupașcu, fiind un adevărat 
patriot, a hotărât ca din premiul primit pentru rezultatele strălucite să sus-
ţină substanţial activităţile de promovare a valorilor naţionale românești ale 
AO „Unirea-ODIP”. Atunci Domnia Sa a făcut următoarea constatare: „Este 
de datoria tinerei generaţii să promoveze valorile naţionale. Însă rămâne de 
datoria noastră să susţinem aceste idealuri”. Impresionat de acest gest nobil, 
președintele AO „Unirea-ODIP”, Vlad Bileţchi, ne-a comunicat acest lucru 
cu mult entuziasm, considerându-l pe domnul director unul din susţinătorii 
cei mai fideli, cei mai cu dare de mână ai mișcării lor.

Iar zilele acestea la redacţie ne-a parvenit de la baștina distinsei per-
sonalităţi Tudor Lupașcu o admirabilă scrisoare de mulţumire, însoţită de 
frumoase felicitări cu ocazia zilei dumisale de naștere, scrisoare pe care o 
reproducem în întregime, păstrându-i conţinutul intact: „Bunătatea și res-
pectul ne definesc ca oameni, iar într-un mediu în care aceste calități se în-
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tâlnesc din ce în ce mai rar, consider că dorința de a-i ajuta pe cei care au 
nevoie de sprijin înnobilează ființa umană. Afirmația de mai sus se referă și 
la bine cunoscutul academician Tudor Lupașcu, care este mereu alături de 
elevii Gimnaziului „Iurie Boghiu” din satul natal Flămânzeni, r. Sângerei. 

Ne tot gândim și încercăm să găsim cuvintele potrivite pe care le-am 
putea adresa în semn de mulţumire. Constatăm însă că ele nu sunt de ajuns și 
nu ar putea niciodată înlocui efortul și sprijinul dumnealui. Dar recunoștința 
e firească și omenească, iar un simplu „Mulţumesc”, rostit sincer și din tot 
sufletul, ar fi una din căile prin care putem să-i exprimăm  bucuria și îm-
plinirea că ne este mereu alături. Sunt foarte recunoscători cei 318 elevi ai 
gimnaziului, părinții și cadrele didactice pentru premiile bănești acordate 
elevilor absolvenți la sfârșit de an școlar ce reușesc bine la disciplinele reale 
(Locul I – 1500 lei, Locul II – 1000 lei, L.III – 500 lei), dotarea cabinetului 
de chimie cu substanțe chimice necesare, ustensile de laborator, donație de 
cărți, material pentru muzeul gimnaziului etc.,iar întâlnirile sale permanente 
cu elevii atunci când revine la baștină sunt mereu un îndemn de a  fi sârgu-
incioși și disciplinaţi, pentru ca visul pentru care muncesc să devină realitate.

Educaţia este una dintre cele mai de preț valori pe care omul le 
dobândește de-a lungul vieții. Generozitatea se încadrează și ea în aceeași 
listă privilegiată. Este minunat că încă mai există persoane care își îndreaptă 
privirea și spre cei mici, dar cu visuri mari, călăuzindu-le calea spre reușită, 
cum este mult respectatul domn Tudor Lupașcu.

Sprijinul dumneavoastră se convertește în fericire, motivaţie, împlinire 
și, nu în ultimul rând, în recunoștință, cu gândul de a vă mulțumi pentru 
toată susținerea oferită, efortul și bunătatea de care ați dat dovadă în ciuda 
greutăților și a problemelor cotidiene. Considerăm că niciun lucru făcut din 
inimă nu este în zadar și, precum zicea A. Earhart: ,,Un simplu act de  bu-
nătate ne răspândește rădăcinile în toate direcțiile, iar aceste rădăcini prind 
viață și dau naștere la noi copaci.”     

Cu prilejul sărbătoririi zilei Dumneavoastră de naștere, cadrele didacti-
ce și elevii Gimnaziului „Iurie Boghiu” din s. Flămânzeni adresează cele mai 
sincere urări de sănătate, fericire și împlinire dlui Tudor Lupașcu. Realizări 
frumoase și succese remarcabile pe tărâm personal și profesional. Primiţi 
petala vârstei ca pe o binecuvântare, ea să vă fie rod al bucuriei și al speranței.

Cu cele mai profunde sentimente de gratitudine, cadrele didactice și elevii 
Gimnaziului „Iurie Boghiu” din Flămânzeni, r. Sângerei”. 



Vrei, nu vrei, dar din sentimentele care rezultă din conţinutul răvașului 
deducem că academicianul Tudor Lupașcu este un adevărat model de ome-
nie, de fiu al plaiului și al neamului, de fiu al satului natal. Este un exemplu 
demn de urmat pentru cei care au puterea să mobilizeze, să îndrume, să aju-
te. Prin ceea ce face influenţează și modelează destine.

Mult stimate domnule academician Tudor Lupașcu, ne alăturăm felici-
tărilor consătenilor Dumneavoastră, dorindu-vă ca atmosfera de primăvară 
să nu apună în sufletul Dumneavoastră. generos, asigurându-vă de respectul 
și recunoștinţa tuturor celora care vă cunosc fapta și aspiraţiile.

Raisa CIOBANU,
 secretar general de redacție a săptămânalului Literatura și arta, nr. 9, 2019, p. 3
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FERICITĂ COMBINAŢIE DE OM ONEST  
ŞI SAVANT ILUSTRU

Mai bine de jumătate de secol acest om a pornit pe un drum al cărui 
sfârșit astăzi nimeni nu-l mai poate cuprinde. Spiritu-i consacrat 

plenar pe firmamentul vieţii a urmat cadenţele care îi încadrau numele în 
matricea exprimativă a năzuinţelor sale. El trăiește fiorul sacru și metafizic în 
același timp, urmărit mereu de sentimentul unei stări înţelepte sub vremurile 
de restriște, când s-a manifestat din plin și ca un patriot adevărat al nea-
mului. Vorbim la superlativ despre academicianul Tudor Lupașcu, laureat 
al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul știinţei, tehnicii și 
producţiei, Om Emerit, deţinător al Ordinului „Gloria Muncii” ș.a.m.d., per-
sonalitate remarcabilă, savant ilustru în domeniul chimiei fizice și ecologice, 
protecţiei mediului înconjurător și folosirii raţionale a resurselor naturale.

Domeniile de cercetare ale prof. Lupașcu includ procesele chimice, fizi-
co-chimice și mecanisme de sorbţie a substanţelor toxice pe suporturi solide; 
protecţia mediului ambiant și folosirea raţională a resurselor naturale; chimia 
ecologică a apelor naturale și reziduale; chimia ecologică a deșeurilor; tehno-
logii de obţinere a adsorbanţilor carbonici din materii prime vegetale; tehno-
logii de potabilizare a apelor de suprafaţă, subterane și de purificare a apelor 
reziduale; valorificarea integrală a produselor secundare din industria vini-
colă și obţinerea preparatelor biologic active pentru medicină și agricultură.

Prof. T. Lupașcu a elaborat conceptul de sinteză dirijată a adsorbanţilor 
carbonici cu proprietăţi programate prin dirijarea tehnologiei de activare și a 
agenţilor chimici de tratare a materiei lemnoase. În baza acestui concept au 
fost elaborate și brevetate noi sortimente de adsorbanţi carbonici și cataliza-
tori pentru detoxificarea organismului uman și protecţia mediului înconju-
rător. A fost stabilită chimia suprafeţei noilor adsorbanţi carbonici și a me-
canismelor de interacţiune-imobilizare-transformare a poluanţilor organici și 
anorganici pe suporturi catalitice. În baza acestor concepte au fost elaborate 
tehnologii de potabilizare a apelor naturale și de purificare a apelor reziduale. 

Pe parcursul anilor, studiind detaliat proprietăţile fizico-chimice și me-
canice ale noilor materiale de construcţie, obţinute în baza materiei prime 
locale, T. Lupașcu a elaborat, a brevetat și a implementat noi compoziţii pen-
tru tencuirea suprafeţelor interioare și exterioare ale clădirilor. În 2009 la SA 
Monolit și SRL Odgon au fost construite și date în exploatare linii tehnologice 



de producere a materialelor de construcţie în baza acestor brevete de inven-
ţie. Noile materiale de construcţie sunt mai ieftine și mai eficiente în compa-
raţie cu cele tradiţionale. 

În colaborare cu echipa sa savantul a elaborat concepţia de scindare oxi-
dativă a polimerilor naturali și de formare a compușilor biologic activi. Astfel 
s-au evidenţiat grupele funcţionale și principiile active ale substanţei biologic 
active Enoxil. Ca să vedeţi, în baza acestei substanţe echipa dlui Lupașcu a 
elaborat și a brevetat noi produse farmaceutice. Preparatele medicamentoase 
produse la SA Farmaco au urmat cu succes testările în patru clinici republi-
cane din Chișinău. Rezultatele obţinute au demonstrat că aceste medicamen-
te manifestă efecte curative de înaltă eficienţă în cazul bacteriozelor și mico-
zelor umane în procesul de regenerare a plăgilor termice, fizice și chimice, în 
tratamentul plăgilor postoperatorii și a leziunilor postradiante la bolnavele 
oncologice, precum și în tratamentul leziunilor traumatice ale ţesuturilor 
moi și afecţiunilor inflamatorii ale zonei maxilo-faciale la copii.

În comun cu specialiștii de la Institutul Agricol din Tiraspol, Institu-
tul Științifico-Practic de Biotehnologie în Zootehnie și Medicină Veterinară 
efectuează cercetări în vederea lărgirii spectrului de utilizare a preparatului 
Enoxil pentru protecția plantelor și tratarea maladiilor la animale. 

Au fost obținute mostre experimentale de geluri și unguente în baza 
substanței biologice active Enoxil, ulterior fiind stabilită durabilitattea 
însușirilor antibacteriene și antifungice. Astfel, s-a constatat că activitatea 
antimicrobiană se manifestă timp de trei ani. În comun cu firma farmaceuti-
că „Carbolemed” a fost elaborată și implementată marca comercială a prepa-
ratului Enoxil cu denumirea „Extract din semințe de struguri pentru soluție 
cutanată”, comercializat cu succes în farmaciile din Chișinău, solicitarea fiind 
destul de înaltă.

Împreună cu echipa de cercetare grupul de discipoli ai savantului a ela-
borat tehnologii de sinteză a cărbunilor activi din materie primă vegetală 
regenerabilă din R. Moldova. Tehnologia de obținere a cărbunilor activi din 
sâmburi de piersici, coji de nuci, lemn de măr a fost implementată la fabri-
ca „Ecosorbent”. Cărbunii activi obținuți au fost oxidați, după care s-a sta-
bilit chimia suprafeței adsorbanților carbonici modificați. Au fost cercetate 
procesele de oxidare a hidrogenului sulfurat, ionilor de amoniu, de nitriți în 
soluții apoase pe suport catalitic de cărbune activ. S-au stabilit mecanismele 
de îndepărtare a ionilor de fier, mangan și stronțiu din apele subterane, rezul-
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tatele obținute fiind  utilizate la fundamentarea tehnologiilor de potabilizare 
a apelor de profunzime.

Tehnologiile elaborate au fost brevetate și testate în localitățile Sculeni, 
r. Ungheni; or. Hâncești; Bulboaca, r. Anenii Noi; Bubuieci, mun. Chișinău 
și or. Tiraspol. Rezultatele obținute au demonstrat o eficiență înaltă a tehno-
logiilor elaborate.

În prezent continuă studiile în vederea diversificării surselor de ma-
terii prime pentru a obține substanțe cu activități biologice. Astfel au fost 
obținute, modificate și studiate proprietățile fizico-chimice, microbiologice 
ale preparatelor obținute din deșeuri de stejar. Rezultatele cercetărilor au de-
monstrat activitatea antioxidativă, antibacteriană și antifungică a taninelor 
intacte și modificate obținute din rumeguș de stejar.

Grație colaborărilor cu cercetătorii din centrele științifice de peste ho-
tare, a obținut prin concurs proiecte depuse în cadrul diverselor programe 
internaționale. Astfel, a fost și este conducător a 21  de proiecte internaționale 
și 10 proiecte naționale, printre care pot fi menționate un șir întreg de pro-
iecte internaţionale.

Sub conducerea știinţifică a prof. T. Lupașcu tineri savanţi au susţinut 
trei teze de doctor habilitat și opt teze de doctor în chimie. Actualmente 
alţi trei doctoranzi pregătesc tezele de doctorat în domeniul chimiei fizice, 
protecţiei mediului înconjurător și folosirii raţionale a resurselor naturale și 
chimiei ecologice. Sub oblăduirea academicianului 21 de masteranzi și-au 
susţinut recent tezele de licență.  

Pentru merite deosebite în dezvoltarea știinţei chimice prof. Tudor 
Lupașcu s-a învrednicit pe parcursul activităţii sale de un șir de înalte distincții, 
printre care Medalia de Aur a Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectu-
ale, Ordinul „Leonardo da Vinci”, Grand Prix și Medalia de Aur la Salonul de 
Invenţii INVENT-INVEST din Iași în 2016, Premiul AȘM „Savantul anului  
2017” și multe altele. Pentru munca sa prodigioasă și în legătură cu aniversarea 
a șase decenii de la fondarea Institutului de Chimie al AȘ a Republicii Moldova 
academicianul Lupașcu a fost decorat recent cu Ordinul Republicii.

Savantul Tudor Lupașcu cu adevărat și-a presărat drumul vieţii cu neste-
matele concepute de înţelepciunea sa, izvorâtă din sentimentul unei filosofi-
cești înţelegeri a locului omului în crugul firii…

Scriitor Andrei MOROȘANU,
Literatura și arta, nr. 43, 2019, p. 7
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A PLECAT ELEV, A REVENIT SAVANT…

Acest sfârșit de an școlar a fost deosebit pentru școala din satul Flă-
mânzeni prin vizita întreprinsă de către Tudor Lupașcu, doctor ha-

bilitat în chimie, profesor universitar și director al Institutului de Chimie din 
cadrul Academiei de Știinţe a Moldovei. Atât colectivul profesional, cât și cel 
de elevi, în deosebi ecologiștii școlii, de mult timp și-au dorit o întâlnire cu 
Tudor Lupașcu. 

Omul de știinţă Tudor Lupașcu a fost invitat la o conferinţă știinţifico-
practică, care și-a axat problemele de discuţie pe protecţia mediului ambiant 
și responsabilizarea populaţiei faţă de natură, protecţia apelor, solului și ae-
rului. Elevii școlii au ţinut discursuri în care au propus soluţii de ameliorare 
a mediului ambiant, au demonstrat îngrijorarea faţă de subţierea stratului 
de ozon, de consecinţele multor nelegiuiri ale omului în raporturile sale cu 
natura. Marcela Lupașcu, Tatiana Malcoci, Olga Mischevca au impresionat 
auditoriul prin referatele prezentate. Propunerile lor privind îmbunătăţirea 
mediului ambiant, inclusiv protecţia apelor freatice, dar și alocuţiunile  celor 
prezenţi în sală l-au încântat pe savant. Tudor Lupașcu a respectat și a încu-
rajat căutările viitorilor ecologiști și ocrotitori ai mediului ambiant, măsurile 
de protecţie propuse de ei cu premii bănești și diplome de merit, organizate 
din propria sa iniţiativă și achitate cu multă dăruire sufletească din mijloace 
personale.  

Elevii, dar și profesorii au dorit să cunoască din relatările savantului despre 
realizările sale de ultimă oră, opţiunile dumisale în privinţa salvgardării ome-
nirii de încălzirea globală și posibilităţile de evitare a unei catastrofe ecologice. 

Pentru a satisface curiozitatea celor prezenţi, acad. Tudor Lupașcu a 
făcut o prezentare succintă a cercetărilor efectuate în domeniul chimiei, a 
punctat realizările și unele perspective de dezvoltare a acestei știinţe funda-
mentale. Distinsul savant a atenţionat publicul asupra intervenţiei abuzive a 
omului asupra naturii, a scos în prim-plan consecinţele limitării conţinutu-
rilor de dioxid de carbon și a înseninat sufletul ascultătorilor săi prin propu-
nerile și perspectivele folosirii „energiei verzi”, a vorbit și despre propunerile 
sale care sunt acceptate la nivel mondial, inclusiv de către cercetătorii din 
SUA, soluţii care, fiind implementate, ar aduce mult bine naturii, mediului 
ambiant și omenirii.



Potrivit lui Gheorghe Onica, organizatorul acestei întâlniri, elevii școlii 
au mai dorit să cunoască și multe detalii din viaţa și activitatea omului de 
știinţă Tudor Lupașcu, care este băștinaș din s. Flămânzeni, a absolvit școala 
medie din localitatea Coșcodeni cu 43 de ani în urmă, iar în prezent face par-
te din persoanele ilustre cu care se mândrește satul natal, comuna Coșcodeni, 
raionul Sângerei, dar și toată Republica Moldova.

Directorul școlii, Lilea Cumpătă, a mulţumit fostului elev al școlii, astăzi 
reputat om de știinţă, pentru vizită și sărbătoarea de cuget dăruită elevilor și 
a exprimat sentimente de profundă recunoștinţă acad. Tudor Lupașcu pen-
tru cărţile dăruite, ale cărui autor este, pentru premiile bănești acordate celor 
mai buni elevi și pentru computerul transmis micei Alma Mater. 

Vera TABARCEA,
ziarul raional Ecoul nostru (Sângerei), nr. 21, 2010, p. 3 

P.S. De atunci, acad. T. Lupașcu în fiecare an acordă șase premii a câte o 
mie de lei celor mai buni elevi ai gimnaziului din satul de baștină Flămânzeni.
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MEDALIOANE-MĂRŢIȘOARE PENTRU 
ACAD. TUDOR LUPAȘCU
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MEDALIOANE-MĂRŢIŞOARE PENTRU  
ACAD. TUDOR LUPAŞCU

La acest început de mărţișor, cu ocazia sărbătoririi vârstei de 70 de 
ani și cu prilejul iniţierii primelor cercetări știinţifice acum 50 de 

ani, noi, un grup de cercetători ai Institutului de Chimie, suntem onoraţi 
să-i aducem academicianului Tudor LUPAŞCU profunde sentimente de 
aleasă stimă și înaltă apreciere, urări de sănătate, bucurii de la cei dragi 
și forţă de muncă pentru activitate continuă cu aceeași pasiune în munca 
nobilă de savant, profesor universitar și manager al știinţei, antrenat cu 
dăruire în dezvoltarea tezaurului intelectual al umanităţii. Iar fiecare în 
parte, în calitate de mărţișor omagial, îi oferim cu toată sinceritatea câte 
un medalion literar, evocând secvenţe relevante din activităţile derulate 
în comun.

***
E un adevăr cunoscut de când lumea: în curgerea necontenită a timpu-

lui, omul își trăiește clipa cu intensitate și inspiraţie, făurindu-și un destin 
propriu, o cale în viaţă, lăsând o urmă de lumină pentru urmași. Nu face 
excepţie nici omul de omenie, modest și sincer, cu o poziţie bine fondată, 
distinsul savant, academicianul Tudor LUPAȘCU, care lasă o rază de lumină 
în chimie. Întotdeauna am rămas impresionată de energia, dinamismul şi 
hărnicia, care îi sunt proprii, și mereu mi-am pus întrebarea, cum le reușește 
pe toate? După mulţi ani de lucru cot la cot, ca cercetător și membru al echi-
pei de administraţie a Institutului, mi-a fost exemplu cum domnia sa a des-
fășurat o activitate fructuoasă și multilaterală în domeniul chimiei fizice și a 
protecţiei mediului ambiant graţie calităţilor profesionale deosebite, muncii 
insistente și cu dăruire de sine în numele adevărului știinţific. A pus bazele 
unei direcţii de cercetare noi, foarte importante pentru Republica Moldo-
va, în care sunt pe larg oglindite rezultatele cercetărilor ce ţin de utilizarea 
metodelor fizice, fizico-chimice și chimice de determinare a capacităţii de 
adsorbţie și a parametrilor de structură a adsorbanţilor de carbon, stabilirea 
mecanismelor de imobilizare a poluanţilor de origine  organică și anorgani-
că, de utilizare a cărbunilor activi vegetali pentru tratarea apelor și detoxifi-
carea organismului uman. Sub îndrumarea domnului profesor a fost elaborat 
și brevetat un nou procedeu de hidrosolubilizare a enotaninurilor și a fost 
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obţinută substanţa activă „Enoxil”, utilizată pentru elaborarea unor forme 
medicamentoase. Este demnă de urmat și experienţa dumnealui acumulată 
pe parcurs în calitate de vicedirector, director principial și onest al instituţiei, 
conducător al programelor și proiectelor de cercetare, generos și cu dăruire 
de sine cadru didactic universitar, îndrumător al doctoranzilor și tinerilor 
cercetători chimiști. Cu energie și consecutivitate de invidiat promovează 
elaborările sale în economia naţională.

Aculina ARÎCU,
doctor habilitat,

director al Institutului de Chimie

***
„Pentru a obține rezultate frumoase în domeniul chimiei, trebuie să fii 

îndrăgostit de chimie”. Am auzit de atâtea ori aceste cuvinte de la acad. Tudor 
LUPAȘCU, chiar așezate în alte fraze, dar cu același sens: la ședințele labora-
torului, în discuții informale în grupuri mai mici, uneori cu tentă de dojană 
sau laudă. Noi, cei la început de drum, încercam să înțelegem sensul cuvin-
telor îndrăgostit de chimie, dar explicația a venit mai târziu, când am simțit 
această sete de cunoaștere și nerăbdarea de a afla rezultatul unui experiment. 
Ne-am convins că academicianul Tudor Lupașcu, doctor habilitat în științe 
chimice, profesor cercetător, Om Emerit al Republicii Moldova, deținător al 
Ordinului Republicii Moldova și Gloria Muncii, laureat al multor premii și 
distincții, care rotunjește în acest început de primăvară onorabila vârstă de 
70 de ani, toată viaţa s-a condus de povaţa lui Kurt STEINMANN: „Rolul 
profesorului este acela de a aprinde focul interesului pentru știință în sufletul 
discipolilor săi și nu neapărat să ofere cunoștințe brute acestora. Este bine să 
lăsăm elevii să fie co-producătorii educației lor”. Constatăm cu satisfacţie că 
Domnia Sa, urcând pe acest pisc de septuagenar, are la ce privi în urmă, are 
cu ce se mândri în plan profesional. Deoarece activitatea dumnealui prezintă 
un interes știinţific, social și chiar filosofic. De exemplu, când se termină că-
utările omului de știinţă? În cazul profesorului T. LUPAȘCU avem exemplul 
direcţiilor de cercetare - multe, diverse și toate foarte interesante și utile pen-
tru societate, care au evoluat de-a lungul a câtorva decenii, fără a fi conside-
rate finale, pentru că din răspunsuri se nasc mereu alte întrebări. Sunt puţini 
oameni pentru care profesia devine o pasiune, care depun suflet și dăruire în 
ceea ce fac. Pentru academicianul Tudor LUPAȘCU, chimist convins și iubitor  
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de căutare, traseul de experimentator s-a împletit armonios cu îndeplinirea 
unor funcții de conducere: șef de laborator, director adjunct și director al 
Institutului de Chimie, în care a dat dovadă de înalt profesionalism. Așa am 
avut onoarea să-l cunosc chiar de la angajarea mea în Laboratorul de chimie 
ecologică. Nu știam atunci ce urma să îmi pregătească viaţa, dar drumul ales 
mi-a permis să-i pășesc alături și să-i „fur câte puțin din meserie”. Cu stilul 
dumnealui inconfundabil (amestec de insistență, trezirea încrederii în sine și 
imbold pentru atingerea unor noi culmi) m-a făcut să îmi iubesc meseria și 
să o înţeleg. Mi-am dorit să îmi fac dascălul mândru de discipola sa și sper 
din suflet că uneori am reușit.

Raisa NASTAS,
doctor în științe chimice, 

director adjunct pentru activitatea științifică, Institutul de Chimie

***
Prin activităţile sale de cercetare, prin iniţiativele, dar mai ales, prin 

viziunile inovatoare acad. T. LUPAȘCU este indiscutabil o personalitate de 
valoare în domeniul chimiei fizice și ecologice, protecţiei mediului ambiant 
și folosirii raţionale a resurselor naturale. Dragostea pentru cercetare și setea 
nestăvilită de cunoaștere îl însoţesc pe tot parcursul activităţii profesionale, 
alături de munca asiduă și energia de invidiat, creativitatea, perseverenţa și 
pasiunea faţă de chimie, iar optimismul și încrederea în soluţionarea diver-
selor și complicatelor probleme ale vieţii impresionează indiscutabil. În cali-
tate de director al Institutului de Chimie, funcţie deţinută o perioadă destul 
de lungă, a fost mult respectat și apreciat de întreg colectivul. Înţelepciunea, 
munca permanentă, dar și responsabilităţile mereu crescânde, i-au asigu-
rat academicianului Tudor Lupașcu locul privilegiat de gânditor-conducă-
tor. Întotdeauna responsabil de eșecuri, dar cu atât mai mult și de victorii, 
Dumnealui a fost întotdeauna liber, cu spiritul activ, cu raza luminoasă a 
știinţei în suflet, contribuind substanţial la dezvoltarea chimiei în Republica 
Moldova. Aici voi evoca unele realizări relevante: elaborarea tehnologiilor de 
potabilizare a apelor naturale și de purificare a apelor reziduale; elaborarea 
compoziţiilor pentru tencuirea suprafeţelor interioare și exterioare, în baza 
cărora au fost construite și date în exploatare linii tehnologice de producere 
a materialelor de construcţie; iar cele peste 850 de lucrări semnificative, in-
clusiv monografii, articole știinţifice, brevete de invenţie, propuneri de raţio-



– 165 –

nalizare ș.a., confirmă contribuţia omagiatului la edificarea societăţii bazate 
pe cunoaștere. La temelia acestor frumoase realizări stă sufletul savantului, 
corectitudinea și verticalitatea, demnitatea și onestitatea, modestia și cor-
dialitatea, bunăvoinţa și multe alte calităţi deosebite, manifestate constant 
în timp. Anume aceste trăsături de caracter ale profesorului Tudor Lupașcu 
formează esenţa activităţii sale, contribuind la obţinerea rezultatelor men-
ţionate și sporind constant respectul din partea colegilor și discipolilor săi.

Maria COCU,
dr. în știinţe chimice, 

secretar știinţific al Institutului de Chimie 

***
Popasul din anul acesta în halta septuagenarilor este un formidabil pri-

lej de a ne aminti despre intersecţia traseelor noastre știinţifice și rezultatele 
colaborării cu omagiatul în domeniile: protecţia mediului ambiant și folo-
sirea raţională a resurselor naturale; chimia ecologică a apelor naturale și 
reziduale; elaborarea tehnologiilor de potabilizare a apelor de suprafaţă și 
subterane, dar și de purificare a apelor reziduale. Am început activitatea în 
cercetare în anii 70 ai sec. XX în Laboratorul de resurse minerale și de chimie 
a apei, Institutul de Chimie al Academiei de Știinţe a Moldovei. Împreună am 
participat în multe expediţii în bazinele hidrografice ale râurilor Nistru, Prut. 
Bunăoară, împreună cu tânărul savant T. LUPAȘCU, am cercetat calamitatea 
din 1983, când un torent gigantic de sărămură (milioane de m3 cu concentra-
ţia de cca 300 g/l) de la uzina chimică din or. Stebnik, Ucraina, a fost deversat 
în r. Nistru și a ajuns în lacul de acumulare Novodnestrovsk, de unde apa 
curge pe teritoriul Republicii Moldova, dar și servește ca sursă de alimentare 
cu apă potabilă a multor localităţi, inclusiv a mun. Chișinău. Noi am propus 
evacuarea sărămurii prin agregatele barajului Novodnestrovsk numai după 
diluţie. Astfel, s-a reușit evacuarea a ¾ din volumul de apă cu concentraţia 
sărurilor de numai cca 2 g/l, diminuând concentraţia iniţială de 150 de ori. 
Dat fiind că o parte (25 %) din sărămură s-a absorbit în nămolul din lac, 
cercetătorii Laboratorului de resurse minerale și de chimie a apei, Institutul 
de Chimie al Academiei de Știinţe a Moldovei, au propus o metodă eficientă 
de lichidare a sărurilor absorbite, care a fost folosită de administraţia lacu-
lui de acumulare Novodnestrovsk. Problema de evacuare a sărurilor din nă-
mol, dar și de minimizare a impactului lor asupra apei fl. Nistru pe teritoriul  
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Republicii Moldova, a fost monitorizată și soluţionată până în luna mai  
a. 1985 (cca 2 ani). Deși din 1992 am început activitatea de cercetare în Insti-
tutul Naţional de Ecologie, actualmente Institutul de Ecologie și Geografie, 
în funcţii de cerc.  șt.  coord., șef de laborator, director adjunct pentru știinţă, 
am continuat colaborarea cu devotatul savant Tudor LUPAȘCU, șef al Labo-
ratorului de chimie ecologică (1990-2002), director adjunct pentru știinţă 
al Institutului de Chimie al Academiei de Știinţe a Moldovei (1995-2001) 
și, începând cu 2001, director al Institutului de Chimie al AȘM. Cercetările 
comune în diferite proiecte au fost cu privire la evaluarea calităţii apei de 
suprafaţă și subterane din bazinele r. Prut și Nistru, a componenţei apelor 
reziduale din diferite activităţi economice cu elaborarea și propunerea sche-
melor tehnologice de potabilizare a apei și de tratare a apelor uzate studiate. 
Cu deosebit succes a fost și colaborarea în evaluarea tehnologiei de eliminare 
a ionilor de fier (II) și mangan (II) din apele de profunzime, elaborată și 
prezentată de Institutul de Chimie al AȘM pentru efectuarea expertizei eco-
logice a procesului, necesară pentru obţinerea Expertizei Ecologice de Stat. 
Tehnologia a fost experimentată la eliminarea ionilor de Fe (II) și Mn (II)  
din apele de profunzime din comuna Sculeni, raionul Ungheni. Rezultatele 
unor cercetări ale academicianului Tudor LUPAȘCU le-am inclus în com-
partimentul „Cercetări știinţifice în domeniul protecţiei mediului” din Ra-
portul Naţional, Starea mediului în Republica Moldova în 2007-2010, elabo-
rat și editat de Institutul de Ecologie și Geografie, evidenţiat fiind domeniul 
sintezei catalizatorilor carbonici și utilizarea lor în potabilizarea apelor na-
turale și înlăturarea poluanţilor din cele uzate. Activitatea știinţifică bogată 
și relaţiile de colaborare cu academicianul Tudor LUPAȘCU au servit drept 
argument fundamental pentru ca să fie solicitat conducător știinţific la 3 teze 
de doctor în chimie a colaboratorilor Institutului de Ecologie și Geografie la 
specialitatea „Protecţia mediului ambiant și folosirea raţională a resurselor 
naturale şi „Chimia ecologică”.

 
Maria SANDU, 

cercetător știinţific coordonator, 
Institutul de Ecologie și Geografie
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***
Îl cunosc pe savantul Tudor LUPAȘCU din anul 1971, când a fost anga-

jat la Institutul de Chimie al Academiei de Știinţe. După revenire la vatră din 
armata sovietică în 1974, frământat de dorinţa de a cunoaște în profunzime 
procesele de transformare a substanţelor în natură și „eprubetă”, precum și 
de legităţile care stau la baza protecţiei mediului ambiant, a dat admiterea în 
doctorantură la Institutul de Chimie a Apei și Chimie Coloidală al Acade-
miei de Știinţe al Ucrainei (Kiev), unde și-a început cariera sa de cercetător 
știinţific profesional. Din tinereţe și până la vârstă înţelepciunii academice, 
pe care a atins-o în prezent, se caracterizează printr-o energie și activitate 
sporite, mai rar întâlnite printre cercetători. Cercul de interese al dlui Tudor 
Lupașcu cuprinde un spectru foarte larg de domenii: mare patriot al neamu-
lui, cercetător știinţific, pedagog, inventator, administrator, publicist, filan-
trop ș.a. Îl cunosc de la Saloanele de invenţii internaţionale și naţionale, ca 
autor a 77 de brevete de invenţii și 5 propuneri de raţionalizare, inclusiv autor 
al unei mărci comerciale – ceas cu simboluri chimice; mă impresionează și 
experienţa conducătorului acad. Tudor LUPAȘCU privind realizarea celor 
25 de proiecte, majoritatea internaţionale: INTAS, CRDF-MRDA, SCOPES, 
STSU, CSȘDT, FP-7, Orizont 2020, NATO. Pe lângă savant notoriu, manager 
de excepţie, omagiatul rămâne frate cu omenia deosebită, pe care o mani-
festă faţă de cei din jur, se manifestă ca un familist exemplar, un tată grijuliu 
pentru copii - Felicia și Lucian, dar mai ales,  și un bunel sfătos  și mult dorit 
pentru nepoţeii Mădălina, Teodor și Valentin. La acest popas aniversar ve-
nim cu o poruncă a Neamului pentru omagiat: 

Dumnezeu ne-a dat un Plai
Şi ne-a poruncit Domneşte
Să îngrijim colţul de Rai
Că din cer El ne privește 
Şi aveţi o datorie sfântă,
Cât veţi fi pe acest Pământ,
Să-ndepliniţi acea poruncă 
Şi prin fapte, şi prin gând!

Ion BULHAC, 
doctor habilitat în chimie, 

șef al Laboratorului chimie coordinativă
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***
Colaborarea științifică fructuoasă cu academicianul Tudor LUPAȘCU 

am început-o în 2008, la întoarcerea mea din străinătate, unde 9 ani de zile 
am lucrat ca cercetător științific asociat la University of Western Ontario din 
orașul canadian London. De atunci, am avut șansa de a participa cu dumnea-
lui într-un șir de proiecte internaționale, finanțate integral sau parțial de Uni-
unea Europeană și de alte state din Europa. Primul nostru proiect comun, cu 
titlul „Xenobiotic Input to the Prut River” (SCOPES IZ73Z0_128036, 2010-
2012), care a durat 3 ani, a fost finanțat de agenția guvernamentală elvețiană 
SNSF/SCOPES. Am studiat împreună sursele urbane și agricole de poluanți 
organici, metale grele și substanțe nutritive în bazinul râului Prut, am inves-
tigat în studiile de teren apariția și fluxurile de masă a compușilor în faza 
apoasă și în sedimente. Una dintre cele mai importante etape din cadrul pro-
iectului a presupus prelevarea corectă a probelor din zonele geografice iden-
tificate apriori. Sub conducerea acad. Tudor LUPAȘCU au fost selectate șase 
situri de eșantionare din sistemul fluvial, pentru a reflecta diferite regiuni 
urbane și agricole. Probele au fost colectate cu debit mare și scăzut cu ajuto-
rul unor dispozitive speciale din Elveția, în condiții de vreme uscată și pe 
timp de ploaie, precum și în diferite perioade ale anului, pentru a ține cont 
de diferențele sezoniere. În fiecare locație de eșantionare, descărcarea a fost 
măsurată continuu de senzori speciali (conductivitatea, cantitatea de oxigen, 
temperatura). Rezultatele și concluziile obținute în cadrul proiectului  
XENOPRUT au fost înalt apreciate de Guvernul Elveției și publicate într-un 
șir de reviste prestigioase din străinătate. S-a dovedit că apele râului Prut sunt 
poluate moderat conform indicilor hidrochimici și biochimici măsurați. 
Cele mai poluate părți ale Prutului sunt localizate în zonele geografice ale 
satului Valea Mare (în aval Ungheni), orașelor Leova și Cahul. Descărcarea 
apelor uzate fără tratare corespunzătoare din bazinul Jijia și din orașul Cahul 
a evidențiat o creștere distinctă a concentrațiilor și încărcărilor în Prut în 
localitățile Frăsinești și Brânza. S-a concluzionat că implementarea capa- 
cităților de tratare a apelor uzate în bazinul Prut ar reduce considerabil sarci-
nile de micropoluanți din surse urbane. În cazul în care au fost disponibile 
standardele de calitate a mediului, concentrațiile de micropoluanți nu au 
depășit nivelurile de preocupare ecotoxicologice în râul  Prut. Totodată, pen-
tru afluenții cu diluare scăzută, cum este râul Jijia, pot fi așteptate vârfuri de 
concentrație locală și temporală mai ridicate și, prin urmare, pot duce la un 
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risc potențial pentru ecosistem. Un alt proiect, realizat împreună cu acade-
micianul Tudor LUPAȘCU și încununat cu un notoriu succes, a fost proiec-
tul „Partajarea colectivă a competenţelor de la cercetători la fermieri pentru 
o exploatare durabilă și ecologică a protecţiei agricole și a mediului (Project 
within the Joint Operational Programme „Black Sea Basin 2007-2013”,  
MIS-ETC 2641)”. Institutul de Chimie din Moldova, alături de Institutul de 
Pedologie, Agrochimie și Protecţie a Solului „N. Dimo” cu partenerii din trei 
ţări din bazinul Mării Negre (România, Constanţa – lider de proiect; Turcia, 
Trabzon, și Armenia, Erevan), în data de 28 decembrie 2012 a început imple-
mentarea proiectului curent în cadrul Programului Operaţional Comun de 
Cooperare în bazinul Mării Negre 2007-2013, finanţat de Uniunea Europea-
nă. Obiectivul de bază al proiectului a vizat promovarea cercetării și inovaţi-
ei în domeniul valorizării și protecţiei mediului în ariile protejate natural în 
regiunile din bazinul Mării Negre, inclusiv în Republica Moldova, bazate pe 
parteneriate regionale și cooperare. Pe parcurs, în proiect au participat 120 
de fermieri și organizaţii din domeniu din Republica Moldova, rezultatele de 
bază fiind: creșterea gradului de conștientizare asupra mediului și poluării 
Mării Negre, diminuarea utilizării îngrășămintelor chimice, partajarea infor-
maţiilor și colaborarea cu populaţia din zonele agricole. Au fost convocate 
ateliere de lucru și traininguri cu participarea unor organizaţii guvernamen-
tale, private, academice și nonguvernamentale. La inițiativa academicianului 
Tudor LUPAȘCU au fost scoase la lumina zilei o monografie, în care au fost 
reflectate problemele existente în domeniu și soluţii de rezolvare a lor, 2 ghi-
duri practice pentru specialiști. Un alt exemplu de succes prezintă rezultatele 
înregistrate în cadrul proiectului FP-7 „Materiale Nanostructurate Bioactive” 
(2014-2017, PIRSES-GA-2013-612484). Parteneri în acest proiect au fost: In-
stitutul de Chimie din RM, Universitatea din Brighton, Marea Britanie, Na-
tional Technical University of Athens, Grecia; Academia de Științe din Rusia 
și Institutul O.O. Chuiko al Chimiei Suprafeței al Academiei Naționale de 
Știinţe din Ucraina. Principalele obiective de cercetare interdisciplinară pen-
tru 4 ani au fost: elaborarea noilor sisteme de livrare de droguri, bazate pe 
nanoparticule de oxizi, polimeri sintetici și biopolimeri; sintetizarea și carac-
terizarea proprietăților materialelor nanostructurate bioactive/biocompati-
bile cu metal și oxid metalic, nanoparticule imobilizate cu bactericidă; extin-
derea modificării acestor materiale pentru îmbunătățirea biocompatibilită- 
ții lor, tromborezistenței și prevenirea restenosisului pentru aplicarea 
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potențialelor în stenturi cardiovasculare bioactive; elaborarea monoliților 
polimerici poroși și dispersarea materialelor pentru eliminarea poluanților și 
scoaterea biotoxinelor din lichid în cadrul regimurilor statice și dinamice; 
elaborarea noilor materiale bazate pe rețele semi-întrepătrunzătoare de poli-
mer dopate cu metal, oxid și nanoparticule de carbon pentru aplicații medi-
cale în scopul optimizării proprietăților lor mecanice și fizice; elucidarea me-
canismelor de absorbție a compușilor bioactivi din soluții apoase și 
biologicepe; studiul relațiilor structură-proprietate și rolul fenomenelor in-
terfaciale în performanța acestor materiale. Vom expune succint rezultatele 
obținute de echipa de proiect, în care un rol important l-a avut prof.  
T. LUPAȘCU: au fost elaborate sisteme de livrare de droguri bazat pe droguri 
greu solubile, o problemă importantă pentru medicină. În acest scop, a fost 
elaborat și testat un număr mare de purtători de droguri, cum ar fi silicele 
macro- și mezoporoase, hidrogelurile și polimerii biocompatibili, în vederea 
realizării eliberării controlate a medicamentului. Mai multe sisteme de livra-
re de droguri au fost elaborate, folosind silicele poroase, nanocompozitele 
polimerice (filme și capsule) și silicele impregnate cu medicamente și acope-
rite cu polimeri biocompatibili. Materialele oxidice silicele neporoase și po-
roase cu dezordonare și structura poroasa, dioxidul de siliciu, oxizii micști pe 
bază de cenușă, sol-gelul, precipitatele, decorate cu nanoparticule metalice, 
sărurile anorganice sau modificate cu grupări organice funcționale (amino, 
etoxi, metil) au fost sintetizate, caracterizate și utilizate la prepararea compo-
zitelor. A fost elaborată o tehnologie de impregnare a siliciului poros cu me-
dicamente și sisteme de eliberare de droguri bazate pe filme polimerice, care 
conține biomacromolecule. Au fost elaborate noi tipuri de bionanocomposi-
te bazate pe produse farmaceutice și silice. Acoperirea polimerică (capsula-
rea) a fost utilizată pentru a stabiliza procesul de eliberare a medicamentului 
din silicele impregnate cu compuși bioactivi. Împreună cu savanții ucraineni, 
academicianul T. LUPAȘCU, a studiat un efect neobișnuit al absorbției de 
apă interfacială și caracteristicile structurii biomacromoleculelor, cât și elibe-
rarea medicamentului, în special bazat pe preparatul Enoxil. De menționat 
că unicul preparat original, pregătit de una din echipele Consorțiului pe baza 
de investigații proprii și brevete publicate, utilizat extensiv de toate echipele 
Consorțiului sus-menționat, a fost Enoxilul, obținut și cercetat de academi-
cianul T. LUPAȘCU. De consemnat că preparatul s-a dovedit a fi eficient în 
tratamentul leziunilor termice cutanate la persoanele cu vârsta 21-60 de ani. 
Studiul a demonstrat o activitate antibacteriană mai înaltă a soluției apoase 
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Enoxil-5 % comparativ cu soluția Betadin-1 %. Astfel, folosirea terapiei anti-
septice complexe s-a dovedit a fi o metodă eficientă de tratament a plăgilor 
combustionale.

Igor POVAR,
doctor habilitat în chimie,

șeful Laboratorului metode fizico-chimice de cercetare și analiză

***
Pornind de la ipoteza enunţată de Henry R. Harrover, că cercetătorul este 

omul practic, aventurierul, iscoditorul, cel care crede în cercetare, cel care pune 
întrebări, cel care refuză să creadă că a fost atinsă perfecţiunea, consider că 
aceste cuvinte se referă întru totul și la profesorul universitar Tudor LUPAȘCU, 
pe care îl cunosc de aproape 37 de ani, eu fiind unul dintre primii doctoranzi 
care și-au susţinut teza de doctor, avându-l în calitate de conducător știinţific. 
După absolvirea Universităţii de Stat am fost repartizată și angajată la Institu-
tul de Chimie, în Laboratorul resurse minerale și chimia apei. Aici am avut 
marea ocazie să-mi încep activitatea de cercetător alături de cel care urma să-
mi devină în viitor conducător știinţific. Susţinerea și încurajarea unui dascăl 
precum este omagiatul - răbdător și înţelegător, dar în același timp, insistent și 
perseverent, a facilitat parcursul drumului meu pe tărâmul cercetării care nu 
este unul neted și fără impedimente. Pentru mine personal, profesorul Tudor 
LUPAȘCU întotdeauna a fost un exemplu de savant, dotat cu calităţi foarte 
valoroase: principialitate, corectitudine, onestitate, bunăvoinţă, mărinimie și o 
verticalitate demnă de urmat. Remarc cu admiraţie rezultatele muncii acestui 
mare savant, care s-au materializat într-o valoroasă colecţie de lucrări știinţifi-
ce și produse noi, majoritatea fiind axate pe aplicare în practică în diverse do-
menii ale economiei naţionale. Am însușit foarte multe lucruri bune, avându-l 
alături în calitate de profesor talentat și înţelept, conducător de echipă  corect, 
muncitor și  înţelegător, coleg plin de viaţă și optimism. Sunt convinsă că do-
rinţa nesecată de a cunoaște, profesionalismul și abnegaţia de care Domnia sa 
dă dovadă în nobila activitate de cercetător, vor servi și în continuare drept 
premisă a noilor realizări și performanţe.

Nina ŢÂMBALIUC, 
doctor în chimie, 

șeful Laboratorului chimie ecologică
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*** 
Academicianul Tudor LUPAȘCU este un manager de excepţie, care știe 

a lucra cu tact cu subalternii la nivel de instituţie și colegii de laborator. Îmi 
mai aduc aminte și acum discuţia ce am avut-o cu dumnealui, când am fost 
ales prin concurs șef de laborator. Am discutat despre sarcinile laboratorului, 
posibilele direcţii de cercetare. Am rămas plăcut surprins că nu mi-a indicat 
ce teme să studiez, ci mi-a propus să identific singur direcţiile de cercetare, 
conjugate cu necesităţile agenţilor economici din Republica Moldova. Mă 
impresionează și lucrul lui cu discipolii școlii știinţifice academice fondate de 
dumnealui, care dezvoltă mai departe direcţiile de investigaţii iniţiate de el.

Fliur MACAEV, 
doctor habilitat în chimie,

șeful Laboratorului sinteza organică și biofarmaceutică

***
La ceas aniversar, graţie colaborării fructuoase, desfăşurate mulţi ani la 

rând, cot la cot, am bucuria şi plăcerea de a-i aduce un cald şi sincer omagiu 
unuia dintre cei mai mari specialişti în domeniul chimiei fizice şi chimiei 
mediului, manager înţelept, Om valoros de ştiinţă, recunoscut atât în Repu-
blica Moldova, cât şi peste hotarele ei.

Nicon UNGUR, 
doctor habilitat în chimie, 

Institutul de Chimie 

Sunt nespus de bucuros că am avut posibilitatea să elaborez teza de 
doctor habilitat cu titlul „Sorbţia substanţelor tensioactive și a metalelor 
grele pe adsorbanţi carbonici”, avându-l în calitate de consultant știinţific 
pe acad. T. LUPAȘCU.  Sub îndrumarea înţeleaptă a dumnealui am efectuat 
studii profunde privind evidenţierea stării substanţelor tensioactive (ST) 
în soluţii apoase, în funcţie de temperatură, natura ST, concentraţia ST și 
a electrolitului, pH-ul soluţiei, determinării proceselor și mecanismelor de 
sorbţie a substanţelor tensioactive, derivaţilor anilinei, fenolului și a ionilor 
metalelor grele pe adsorbanţi carbonici, am elaborat procedeul de regene-
rare a cărbunilor activi și stabilirii dimensiunilor fractale ale materialelor 
carbonice obţinute din diferite materii prime. Iar ulterior, în strânsă co-
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laborare cu savantul T. LUPAȘCU am efectuat și alte cercetări știinţifice 
valoroase.

Mihai CIOBANU,  
doctor habilitat în chimie,

Institutul de Chimie 

***
L-am cunoscut exact cu 20 de ani în urmă pe cel care avea să-mi devi-

nă conducător știinţific și un adevărat model de profesionalism știinţific în 
activitatea mea la Institutul de Chimie. Toate s-au perindat în anul 2000 la 
Universitatea de Stat, unde dumnealui preda cursul „Chimia adsorbţiei”, iar eu 
eram studentă în anul V. Tocmai ieșisem de la orele de curs și coboram scările 
blocului de chimie. Profesorul T. LUPAȘCU, cunoscându-mă de la orele de 
curs, m-a oprit și mi-a propus să-mi continui studiile postuniversitare în ca-
drul Institutului de Chimie. De fapt, mă căsătorisem recent și aveam planuri 
de a pleca împreună cu soţul peste hotare. Ţin minte și acum răspunsul dum-
nealui: „Ei ce, peste hotare… Peste hotare poţi ajunge și de aici, de acasă! Uite, 
tu vei face cercetare în domeniul cărbunilor activi, vei publica articole care vor 
ajunge peste hotare și vei fi cunoscută și acolo. În plus, câștigi 2 ani mergând 
pe ideea de a trece deodată la doctorantură, căci la anul nu vei avea această 
ocazie, așa că gândește-te bine!” (Era ultimul an când se permitea să fii admis 
la studii de doctorat imediat după licenţă, fără masterat). Acesta a fost primul 
nostru dialog. Scurt, dar convingător. Am simţit o încurajare pentru a încerca 
măcar...Am primit acest sfat ca pe unul părintesc. Trebuia doar să chibzuiesc 
și să fac o alegere corectă, pentru că îmi dădeam bine seama că această schim-
bare îmi va marca viitorul și cursul întregii vieţi. Azi nu regret, ba din con-
tra, îi mulţumesc că „m-a adus” la Institutul de Chimie, unde am descoperit 
lucruri interesante, unde m-am format profesional, unde am cunoscut multă 
lume bună și inteligentă! Aici l-am redescoperit pe acad. Tudor LUPAȘCU, 
pentru că, pe lângă profesorul serios de la universitate, este și un coleg cu sim-
ţul umorului, pe lângă severitate, dă dovadă și de loialitate, pe lângă chimist e 
și artist: îl vedem și cu eprubeta în mână, dar și cu microfonul cântând...uneori. 
Pe cât de SIMPLU e, pe atât de COMPLEX! Îi reușește să treacă cu inteligenţă 
și înţelepciune dintr-o extremă în alta, găsește ușor temă de discuţie cu toţi din 
jur: de la academicieni până la copii mici. Acum mi-am dat seama că pe lângă 
experienţa de chimist am câștigat și alte valori, de asemenea importante cum 
ar fi părinţii alături, neamul și ţara cu tradiţii frumoase! Împăratul Solomon a 
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spus: ,,Cel ce se însoţește cu cei înţelepţi, ajunge înţelept…” Prin această prismă 
voi prezenta evoluţia de colaborare dintre noi din anul 2000 până în prezent 
pe dimensiunile: profesor - conducător știinţific - coleg de laborator și docto-
rand - discipol - cercetător știinţific. Acad. Tudor Lupașcu este persoana care 
m-a ajutat și susţinut în toate etapele vieţii știinţifice. Practic dumnealui este 
persoana datorită căreia am devenit cercetător știinţific. Pentru mine personal, 
ca și pentru generaţia mai tânără de chimiști, mult a însemnat și înseamnă 
amabilitatea și competenţa cu care ne sprijină de fiecare dată când îi solicităm 
un sfat sau o consultaţie. Eu am convingerea că prin sârguinţa și consacrarea 
dumnealui în domeniul știinţei, prin tot ceea ce face va fi un model de urmat 
pentru toţi tinerii chimiști din Institutul de Chimie, dar nu numai. Am simţit 
asta personal. Aflându-mă în delegaţie în Slovacia, cineva m-a întrebat, care 
este tema mea de cercetare, iar când a auzit că e legată de cărbunii activi, mi-a 
spus următoarele: „Păi la voi în Republica Moldova prof. T. Lupașcu se ocupă 
cu cărbunii activi.” Atunci m-am simţit dublu mândră că îl știu pe conducăto-
rul știinţific Tudor LUPAȘCU – chimist cu renume mondial și dublu mândră 
că la noi în ţară se face știinţă de calitate. Cetăţeanul Tudor LUPAȘCU este un 
OM cu suflet care cugetă pentru mama Natură: se implică în tot ce numim 
„opţiuni și oportunităţi pentru ecologie”, este îngrijorat de resursele naturale 
inepuizabile, tinde spre o altă educaţie ecologică decât pe care o avem, se luptă 
cu dăruire de sine în rezolvarea problemelor de mediu. La cei 70 de ani savan-
tul Tudor LUPAȘCU a trecut prin toate regimurile politice și greutăţile cu care 
s-au confruntat oamenii de știinţă, însă întotdeauna și-a menţinut verticalita-
tea de patriot. Pentru acest lucru, pentru toate lecţiile de chimie, cele de viaţă 
și multe altele, menţionate mai sus, îl respect enorm și-i doresc multă sănătate, 
putere de muncă și noi invenţii! Iar pentru că s-a vorbit de verticalitate, propun 
să citiţi pe verticală iniţialele de la următoarele trăsături și calităţi potrivite per-
soanei descoperite pe verticală: 

Talentat Luptător
Unionist Unic
Devotat Patriot
Onest Academician
Responsabil Şcolit

Cercetător
Universal

Silvia CIBOTARU, 
cercetător știinţific,

Laboratorul chimie ecologică
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***
Câte odată timpul se oprește. Cred că e posibil, odată ce totul e relativ. Am 

început a culege aceste rânduri cu gândul că sunt unii oameni care-i avem ală-
turi de noi parca de o veșnicie, fiind înzestraţi cu puterea miraculoasă de a opri 
timpul. Unul din aceștia este distinsul coleg, academicianul Tudor LUPAȘCU. 
Am acceptat cu plăcere îndemnul colegilor să scriu câteva rânduri de omagiu 
cu această ocazie, simţindu-mă profund onorat să mă alătur la cuvintele de 
recunoștinţă exprimate de toată comunitatea de cercetare din Chișinău și de 
peste hotare. Am avut norocul să fim vecini cu laboratoarele, purtându-ne des-
tinul împreună la Institutul de Chimie pe căile miraculoase ale cercetării. Ceea 
ce nu putea fi rămas neobservat era energia și elanul cu care se dedica activităţii 
sale nobile. Curajul și cutezanţa cu care asalta diverse probleme de cercetare 
erau molipsitoare. Având o pregătire doctorală excelentă în domeniul chimiei 
suprafeţelor, a contribuit prodigios la dezvoltarea unor direcţii strategice de 
cercetare, mai ales a celor aplicative cu potenţial de implementare în protec-
ţia mediului și diferite domenii industriale. Mai mult, m-a frapat interesul 
dumnealui pentru compușii naturali și studiul lor, ceea ce nu m-a lăsat să mă 
îndoiesc de pasiunea-i pentru frumuseţea și splendoarea chimiei, exprimată 
atât de profund și armonios în studiile efectuate în domeniul polifenolilor din 
plante, în special a proantocianidinelor din struguri. A reușit din plin, demon-
strând utilitatea și beneficiile valorificării  produse secundare vinicole, alături 
de alţi distinși colegi din domeniu. A fost pentru mine o revelaţie să colabo-
răm împreună. Dar poate relatarea mea ar fi incompletă, dacă nu aș remarca 
povara onorabilă de director al Institutului de Chimie, pe care academicianul 
a purtat-o cu cinste și demnitate de-a lungul a mulţi ani. Înţelegând destul de 
bine că sarcina responsabilă pe care o are este de a ajuta, de a motiva prin 
exemplul propriu și de a aprecia colaboratorii din subordine, academicianul  
T. LUPAȘCU a demonstrat cu prisosinţă calităţile sale manageriale de excelen-
ţă, care probabil că reprezintă culmea dăruirii și sacrificiului pe altarul Știinţei. 
Cu riscul lipsei de modestie, nu pot trece cu vederea că prin eforturile depuse 
de academicianul T. LUPAȘCU, Institutul de Chimie s-a afirmat ca unul din 
centrele de cercetare de excelenţă din Chișinău. Vă purtăm respectul domnule 
Academician pentru aceasta, dar nu numai. Vă apreciem în primul rând ca 
Om, coleg şi prieten care e alături la bine şi la greu.

Veaceslav KULCIŢKI,
doctor habilitat în chimie, 

Laboratorul chimia compușilor naturali și biologic activi
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***
Se spune că părinţii ne fac loc în arborele genealogic, iar mentorii - în cel 

al cunoașterii. Cu adevărat, în viaţa fiecărui om de succes există acel „cineva” 
care la început de drum l-a încurajat și l-a îndrumat, a avut încredere și l-a 
motivat spre dezvoltare. Mă simt onorată să afirm că pentru mine acesta a 
fost academicianul Tudor LUPAȘCU, un om cu calităţi profesionale și mora-
le deosebite, recunoscut și apreciat drept un exemplu de înţelepciune și dem-
nitate, pentru zeci de generaţii de chimiști, pentru care talentul Dumnealui 
de veritabil profesor și cercetător, corectitudinea în abordare de care a dat 
dovadă în activitatea știinţifică realizată, au constituit sursă de inspiraţie și 
motivaţie. Cu deosebită consideraţiune îmi exprim recunoștinţa faţă de ati-
tudinea perseverentă a dumnealui în calitate de conducător al tezei de doctor, 
de ghidare în cei 17 ani de activitate în domeniul cercetărilor știinţifice, de 
implicare a mea în proiecte din programele internaţionale CRDF-MRDA și 
Horizon 2020, soldate în final cu articole știinţifice, brevete de invenţii, bursa 
de excelenţă acordată de Federaţia Mondială a Savanţilor și alte succese.

Tatiana GOREACIOC, 
doctor în știinţe chimice,

Laboratorul chimie ecologică

***
Activăm în Institutul de Chimie din anul 2007, de când laboratorul a 

fost transferat aici. Datorită susţinerii acad. T. LUPAȘCU, director al insti-
tuţiei, dar și conlucrării cu dumnealui în calitate de conducător de proiecte, 
am realizat mai multe demersuri știinţifice împreună. În cadrul proiectului 
„Modernizarea Infrastructurii de Cercetare pentru facilitarea participării 
în Programele Europene” RESINFRA a fost procurat un spectrometru de 
absorbție atomică „Shimadzu AA-7000” cu atomizare electromerică. Cu re-
zultate relevante sau finalizat și proiectele internaţionale„Inventarierea, eva-
luarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării 
de Jos din Ucraina, România și Republica Moldova” și „Îmbunătăţirea mo-
dului de evaluare a calităţii apelor de suprafaţă prin metode spectrometrice 
semicantitative multielement”. Echipamentele din dotarea laboratorului per-
mit să efectuăm analize la nivelul exigenţelor contemporane: elaborarea  no-
ilor metode și perfecționarea metodelor existente, executarea unui spectru 
mai larg de probe studiate și a numărului de parametri determinați, evalu-



area compoziției chimice a diferitor surse de apă (subterană, de suprafață, 
îmbuteliată) și clasificarea acestora în conformitate cu standardele de calitate 
a apei potabile, cercetarea apei tehnologice, utilizată la producere de pro-
ducătorii produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice, dar și a 
apelor de suprafaţă folosite în gospodăria piscicolă, pentru irigat în agricul-
tură. În colaborare cu firma „Ecosorbent”, a fost propusă o tehnologie de 
purificare pentru combinatul de panificaţie din municipiul Tiraspol.

Tatyana MITINA,
șef al Laboratorului chimia apei





Partea IV

LUCRĂRI DE POPULARIZARE A ȘTIINȚEI



– 180 –

ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ – IMPACT ASUPRA 
FIECĂRUIA DIN NOI

Creșterea continuă a temperaturii medii a atmosferei în imediata 
apropiere de sol, precum și a apei mărilor și a oceanelor este o con-

statare unanim acceptată în ultimele  decenii.
Temperatura medie a aerului în apropierea suprafeţei pământului în ul-

timul secol a crescut cu 0,74 ± 0,18oC. Încălzirea globală are efecte negative 
în cele mai diverse domenii. Datorită acestui fenomen se topesc gheţarii, ză-
pezile, ceea ce conduce la ridicarea nivelului mărilor și respectiv la „înghi-
ţirea” de ape a noilor suprafeţe de sol și așa insuficiente pentru asigurarea 
necesităţilor de alimentare a populaţiei Terrei.

Creșterea temperaturii va provoca deplasarea deșerturilor spre zone mai 
umede și, respectiv, la perturbarea echilibrului ecologic stabilit de mii de ani, 
inclusiv în lumea speciilor de plante și animale. Evident, în urma acestor 
schimbări va avea de suferit și starea fizică și psihică a omului.

Cauzele încălzirii globale

Care sunt cauzele acestei încălziri globale? Oamenii de știinţă au constatat 
că principala cauză a încălzirii globale este efectul de seră. Planeta Pământ are 
un specific aparte din punct de vedere spaţial. Ea se află destul de aproape de 
Soare, pentru a primi cantitatea necesară de energie solară, dar suficient de 
departe de acest corp ceresc pentru a nu fi supraîncălzită în timpul zilei sau 
suprarăcită în timpul nopţii. Pământul este înconjurat de o „pătură” de gaze cu 
efect de seră, care are rolul de a păstra căldura planetei în regimurile existente 
la care s-a adaptat viaţa pe Pământ. Asupra climatului Terrei acţionează  un 
flux continuu de energie solară. Energia solară trece prin atmosfera Pământu-
lui, încălzindu-i suprafaţa. Și atunci când suprafaţa Terrei se încălzește, energia 
acumulată prin radiaţii infraroșii se întoarce înapoi în atmosferă. O parte din 
această energie este absorbită de către gazele din atmosferă, cum ar fi dioxidul 
de carbon, vaporii de apă, metanul, oxizii de azot, ozonul etc. Acest fenomen se 
produce în permanenţă și datorită lui se păstrează pe Pământ temperatura me-
die de circa +15oC. Dacă nu ar fi această „pătură” de gaze, temperatura medie 
a Terrei ar fi de circa - 18 oC. În acest regim termic evident că nu ar fi posibilă 
viaţa pe Pământ. Atare situaţie era până la jumătatea anilor ́ 50 ai secolului XX.
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Odată cu dezvoltarea intensă a industriei, agriculturii și, în cele din 
urmă, a nivelului și modului de viaţă a omului, s-a mărit și consumul de 
surse energetice fosile, accesibile omului. În consecinţă, factorul antropic a 
devenit esenţial în comparaţie cu factorii naturali, cum ar fi erupţiile vulca-
nice, schimbarea activităţii solare etc. În urma arderii cărbunilor, produse-
lor petroliere și a gazelor naturale a sporit cantitatea de dioxid de carbon în 
atmosferă. Anual, ca urmare a arderii combustibilului fosil, în atmosferă se 
emană 28 miliarde tone de dioxid de carbon. Concentraţia înaltă a dioxidu-
lui de carbon în atmosferă conduce la diminuarea esenţială a căldurii care 
se reflectă de pe suprafaţa Pământului în univers. Astfel se ajunge la efectul 
de seră. Termenul a fost împrumutat de la încăperile de cultivare a fructelor 
și legumelor, care au la bază faptul că pelicula transparentă de polietilenă 
sau sticla permit pătrunderea razelor de lumină, ceea ce provoacă încălzirea 
spaţiului interior și nu permit evacuarea căldurii, păstrând-o în interiorul 
serelor.

Arderea (oxidarea) combustibilului fosil este un proces chimic și are un 
efect exotermic, adică cu degajare de căldură. Spre exemplu, la arderea a 22,4 l  
de metan (gaz natural) în atmosferă se degajă 191,3 kcalorii și se formează 
22,4 l de dioxid de carbon, consumându-se 22,4 l de oxigen. 

Energie termică și dioxid de carbon se degajă la arderea (oxidarea) ori-
cărui combustibil. Ce  se face cu acest dioxid de carbon și căldura degajată 
în procesul de ardere? Natura a găsit o soluţie  genială. A creat pe suprafaţa 
Terrei fauna, adică lumea vegetală în totalitatea ei. Această lume vegetală, în 
urma fenomenului de fotosinteză, fixează dioxidul de carbon din atmosferă 
prin moleculele de clorofilă a plantelor verzi în prezenţa luminii solare. Ca 
rezultat al acestui proces universal se elimină oxigen și se formează mii și mii 
de substanţe organice necesare activităţii lumii animale și a omului. Feno-
menul în cauză este endoterm, adică cu absorbţie de căldură. Spre exemplu, 
la formarea a 180 g de glucoză se utilizează circa 673,8 kcalorii, se asimilează 
134,4 l de dioxid de carbon și se formează 134,4 l oxigen. 

În natură de mii și mii de ani s-a format un echilibru dintre căldură și 
dioxidul de carbon obţinut în procesele de ardere (oxidare) și cantitatea de 
dioxid de carbon și căldură absorbită (consumată) în procesele de fotosinte-
ză. Ce se întâmplă în mediul natural în ultimii 50 – 60 de ani? În primul rând, 
se mărește cantitatea de carburanţi fosili utilizaţi pentru obţinerea energiei 
termice, ceea ce conduce direct la sporirea cantităţii de dioxid de carbon și 
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de căldură degajată în atmosferă și la defrișarea pădurilor de pe glob, care 
diminuează posibilitatea de a absorbi (asimila) cantitatea de dioxid de car-
bon și de căldură degajată. Din această cauză se afectează echilibrul ter-
modinamic stabilit de mii și mii de ani. Instituţiile de profil de la ONU au 
stabilit că în fiecare minută  pe Pământ se defrișează 24 de hectare de păduri 
tropicale. Un ritm mai alert al defrișărilor se face simţit în Africa unde în fi-
ecare an dispare cam 1 % din junglele tropicale. Situaţii similare, din păcate, 
se observă și în Brazilia, în bazinul fluviului Amazon, și în alte regiuni ale 
globului pământesc. Omenirea pierde anual circa 20 milioane de hectare de 
păduri, o suprafaţă egală cu teritoriul Marii Britanii. Savanţii susţin că dacă 
nu se vor lua măsuri adecvate și ritmul actual de defrișări de pădure va con-
tinua, dispariţia completă a acestora va avea loc până la sfârșitul secolului 
XXI. Urmările nefaste asupra mediului și asupra vieţii pe Pământ sunt de 
neînchipuit.

Un alt factor major, care contribuie la încălzirea globală este subţierea 
stratului de ozon din stratosferă. Ozonul se plasează în partea superioară a 
atmosferei, care se numește stratosferă. În această zonă a atmosferei ozonul 
are un rol foarte important, și anume de protejare a suprafeţei Pământului 
de iradiaţii ultraviolete, care sunt foarte periculoase pentru oameni, lumea 
animală și lumea vegetală, producând arsuri de piele și distrugând clorofila. 
Subţierea stratului de ozon din stratosferă s-a produs datorită emanării în 
atmosferă a clorflor-carbonului (freon). Aceste substanţe intră în reacţie cu 
ozonul din stratosferă, diminuând astfel concentraţia acestuia. Un rol negativ 
asupra stratului de ozon o au desigur și corăbiile cosmice care străpung acest 
strat în calea lor spre orbitele programate. În ultimii ani s-au luat măsuri 
drastice în vederea înlocuirii freonului, ca agent frigorific în frigidere și in-
stalaţii de aer condiţionat, cu gaze mai puţin ofensive.

Alte gaze care provoacă efectul de seră sunt oxizii de azot, metanul, flu-
orura de sulf. Însă concentraţia acestor gaze în atmosferă este relativ mică și 
din acest motiv influenţa  lor la schimbarea climei este minimă.

Un rol aparte în efectul de seră îl au vaporii de apă, care sunt prezenţi 
în atmosferă în mod natural, datorită circuitului apei pe Pământ. În cazul 
lipsei efectului de seră vaporii de apă din atmosferă practic nu influenţează 
procesul încălzirii globale. Și viceversa, dacă se produce încălzirea globală, 
atunci cantitatea vaporilor de apă în atmosferă se mărește esenţial   și ca un 
bumerang aceasta contribuie la aprecierea efectului de seră. 
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Efectele negative ale încălzirii globale

Încălzirea globală va conduce la creșterea vaporizării apei, a precipi-
taţiilor, a numărului furtunilor. Aceste fenomene poartă în sinea lor inun-
daţii, distrugeri de bunuri materiale etc. Ridicarea temperaturii de pe Terra 
va conduce la topirea gheţarilor și zăpezilor din Arctica, Antarctica și din 
munţi. Consecinţele acestui fenomen sunt creșterea nivelului mărilor, aci-
dificarea oceanelor, oprirea termosifonului salin. Conform  datelor statistice 
prezentate de ONU, în secolul XX nivelul oceanelor a crescut cu 0,1 – 0,2 m. 
Această creștere se va simţi încă mulţi ani înainte. Nivelul mărilor la sfârșitul 
secolului XXI va crește cu 0,18 – 0,59 m.

Încălzirea globală are efecte negative și asupra litosferei și biosferei prin 
uscarea componentelor acestor medii. Acest fapt conduce la mărirea numă-
rului de incendii, la dezvoltarea mai timpurie a planetelor și la deplasarea 
frontierei deșerturilor.

Încălzirea globală are efecte negative și asupra sănătăţii omului. Crește-
rea temperaturii sporește riscul afecţiunilor cardio-vasculare și mărește con-
centraţiile de ozon troposferic, care poate produce astme, bronșite și cancer 
de piele.

Ce trebuie să întreprindem, care trebuie să fie acţiunile noastre pentru 
a stopa fenomenul de încălzire globală?

Actualmente, problemele schimbărilor climatice sunt tot mai frecven-
te în agenda șefilor de state și guverne de pe Terra. Comisia Europeană s-a 
întrunit de câteva ori în 2008 la Bruxelles, unde a pus în discuţie și aprobat 
planuri concrete pentru diminuarea consecinţelor încălzirii globale. În con-
formitate cu Hotărârea Comisiei Europene din decembrie 2009 până în anul 
2020 emisia de gaze cu efect de seră trebuie să se reducă cu 20 %. Liderii sta-
telor-membre, întruniţi în cadrul Consiliului Europei la ședinţa menţionată 
mai sus, pe lângă acest fapt au stabilit următoarele obiective: o scădere cu 20 %  
a consumului de energie pentru o unitate de produs și de creștere cu 20 % 
a energiei regenerabile. Aceste obiective adoptate de către Consiliul Europei 
sunt obligatorii pentru ţările-membre ale Uniunii Europene și un exemplu 
bun de urmat pentru toate ţările lumii. Concluziile care trebuie trase sunt efi-
cientizarea proceselor tehnologice, care vor permite diminuarea cantităţii de 
energie utilizată pentru producerea unei unităţi de bunuri materiale, econo-
misirea pe toate căile a resurselor energetice în activitatea noastră cotidiană, 
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folosirea mai pe larg a surselor de energie care exclud emisii ale dioxidului de 
carbon. Astfel de surse sunt energia solară, energia hidraulică, energia eolia-
nă. Energia hidraulică exploatabilă actualmente este limitată, din acest motiv 
mare speranţe pe viitor nu pot fi luate în calcul în acest domeniu. Energia 
eoliană este disponibilă doar în anumite zone, la înălţimi relativ mari, pe 
ţărmurile mărilor, oceanelor etc.

Evident că cea mai mare perspectivă o are energia Soarelui. Energia so-
lară poate fi utilizată prin mai multe căi. Cea mai veche și mai naturală meto-
dă este obţinerea biomasei în procesul de fotosinteză. Omenirea dintotdeau-
na a folosit masa lemnoasă a plantelor drept sursă de energie. Din punctul de 
vedere al ciclului carbonului în natură, această energie este ecologică, pentru 
că plantele s-au dezvoltat folosind dioxidul de carbon din atmosferă, iar la 
arderea acestora dioxidul de carbon se emană din nou, care la rândul lui să 
se absoarbă  în procesul de fotosinteză. Biomasa poate fi folosită și ca materie 
primă pentru obţinerea biogazului, prin procedee chimice, prin fermentare 
anaerobă, și a biodiselului, bioetanolului, prin procedee chimice și prin fer-
mentări aerobe.

Energia solară mai poate fi folosită prin aplicaţii termosolare, prin ob-
ţinerea hidrogenului în procesul de fotoliză a apei, prin transformarea ei în 
electricitate cu ajutorul celulelor fotovoltaice. Instalaţiile  termosolare se uti-
lizează pentru a obţine apă caldă pentru diferite utilităţi sau prin folosirea 
aburilor, care se obţin la fierberea apei pentru punerea în mișcare a turbine-
lor și obţinerea curentului electric. Astfel de tehnologii sunt foarte frecvent 
folosite în ţările care au o climă aridă. 

Una din problemele globale ale omenirii este obţinerea hidrogenului din 
apă folosind energia solară. Pentru soluţionarea acestor obiective se cheltu-
iesc miliarde de euro și dolari. Ca urmare, hidrogenul va deveni una dintre 
principalele surse de energie „verde” necesară pentru buna funcţionare a 
omenirii. Desigur, astăzi în acest domeniu se realizează cercetări fundamen-
tale, care urmăresc să soluţioneze problemele de eficientizare a proceselor de 
fotoliză, utilizând diverși nanocatalizatori de stocare, transportare și utilizare 
a hidrogenului.

O altă cale cu mare perspectivă de utilizare a energiei solare este conver-
sia energiei solare direct în energie electrică în celule fotovoltaice. În aceste 
procese se folosesc nanotehnologii și nanomateriale. Toate aceste probleme 
stringente sunt prezente în preocupările savanţilor din lume, inclusiv de la 
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noi. În acest domeniu în ultimii ani au fost obţinute rezultate remarcabile 
prin intermediul diverselor Programe de Stat realizate în cadrul Consiliului 
Suprem pentru Știinţă și Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Știinţe a 
Moldovei.

De datoria fiecăruia dintre noi este să economisim energia în viața noas-
tră cotidiană, să protejăm natura, să sporim bogăţiile ei, să sădim copaci etc., 
etc. … Și trebuie să facem acest lucru chiar acum. Marele savant Albert Ein-
stein spunea: „Dumnezeu nu joacă zaruri cu Universul”. Parafrazând această 
memorabilă expresie, am zice : „Omul nu trebuie să joace zaruri cu Pămân-
tul”. În urma acestor jocuri ne putem aștepta la o catastrofă mondială. Cre-
dem că nu este de prisos să aducem în atenţia semenilor noștri și afirmaţia 
celebrului istoric și eseist francez E. Faure care menţiona că „un om când a 
dispărut, nimic nu mai rămâne din el dacă n-a avut grijă să lase, cel puţin, o 
urmă pe pietrele drumului”. Poate fi pentru noi un îndemn să lăsăm urme și 
fapte bune pe tot parcursul vieţii noastre pe Pământ.

Acad. Tudor LUPAȘCU, 
Institutul de Chimie,

Literatura și arta, nr. 19, 2009, p. 6
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ACADEMICIANUL NICOLAE GĂRBĂLĂU 
ŞI CHIMIA COMPUŞILOR COORDINATIVI 

MACROCICLICI ŞI SUPRAMOLECULARI

Într-o emisiune televizată cu participarea dlui Ion Gurschi, bine cunos-
cut profesor de chimie, acesta fiind întrebat: „Cum se instruiește un 

viitor academician”, a răspuns: „Pentru ca să devii academician sunt necesare 
două componente: în primul rând, să fii înzestrat cu har de la Dumnezeu, iar 
mai apoi urmează ca acest har să fie valorificat prin muncă asiduă zi de zi”.

Negreșit, bătrânul profesor s-a gândit atunci la elevul pe care 1-a avut cu 
mulţi ani în urmă, până la 1950, într-o școală din Bălţi, care este astăzi acad. 
Nicolae Gărbălău.

Viaţa a confirmat faptul că elevul Nicolae Gărbălău a avut aceste două 
rare calităţi, intuite de dascălul de chimie, care s-au materializat din plin. El 
a demonstrat pe viu cum printr-o puternică disciplină interioară, prin mun-
că perseverentă de zi cu zi s-a putut ajunge la ceea ce se cheamă azi școala 
academicianului Nicolae Gărbălău în domeniul chimiei compușilor coordi-
nativi, macrociclici și supramoleculari, afirmată temeinic în chimia contem-
porană prin lucrări de valoare publicate sau pe cale de a fi publicate.

Maturizându-se ca cercetător știinţific, parcurgând răbdător toate treptele 
ierarhice de la Academia noastră, ajungând un foarte „bun organizator și pro-
motor al cercetării știinţifice, dl Nicolae Gărbălău a conștientizat că problemele 
știinţifice sunt veșnice și pentru a asigura soluţionarea acestora trebuie atrași în 
permanenţă tineri dotaţi de la Dumnezeu și sârguincioși în realizarea unor idei.

Academicianul Nicolae Gărbălău mereu ne amintește că fără o continu-
itate în știinţă nu poate exista o cercetare stabilă cu rezultate performante. 
Domnia sa susţine pretutindeni ipoteza că densitatea talentelor este egală pe 
tot teritoriul ţării.

Astfel, principiul de bază în activitatea acestui savant a fost și rămâne 
selectarea cadrelor tinere, de regulă absolvenţi ai Facultăţii de Chimie a Uni-
versităţii de Stat din R. Moldova, care reprezintă geografic toată republica. 
Așa a procedat în permanenţă. Nu a ezitat niciodată să-i remarce și să-i ajute 
pe tinerii dotaţi și nu s-a temut că aceștia îl vor umbri. I-a ajutat și i-a pro-
movat cu toată dragostea și înţelegerea, a scris despre ei, creându-le o primă 
imagine în lumea știinţifică.
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Acest crez al academicianului Nicolae Gărbălău a dat roade dintre cele 
mai bune, creând un climat știinţific favorabil muncii de cercetare, schim-
bului firesc de opinii etc. Câteva exemple sunt elocvente în acest sens. Să 
spicuim câteva rânduri dintr-un interviu mai recent al savantului: „În anii 
’60, mărturisește Domnia sa, în laboratorul academicianului A. Ablov lu-
cram câţiva cercetători. Ne ocupam cu sinteza compușilor coordinativi noi. 
Experienţele decurgeau bine. Majoritatea tinerilor savanţi obţineau noi și di-
verși compuși. Un tânăr, Mihai Revenco, descoperise o reacţie în urma căreia 
apărea un compus care nu corespundea nici unui calcul. În timp ce colegii 
lui obţineau o mulţime de substanţe, el s-a ales doar cu un singur compus, pe 
care se străduia să-1 descifreze. Prin metode cu raze X a demonstrat că ipote-
za lui este absolut corectă și unică: se produsese o sinteză cu totul neașteptată 
și a obţinut un compus cu niște structuri nemaiîntâlnite anterior în chimia 
coordinativă. Astfel, Chișinăul a devenit centrul lumii în domeniul sintezei 
template a compușilor coordinativi”.

Sau să ne amintim cum scria Nicolae Gărbălău despre „Compușii lui 
Timco – compușii viitorului”: „Știinţa adevărată nu se face de unul singur”, 
menţionează savantul, subliniind sentimentul de solidaritate care domnea în 
colectivul din care făceau parte Grigore Timco, Constantin Indricean, Vla-
dimir Arion ș.a. Grigore Timco a venit în Laboratorul de chimie a compu-
șilor coordinativi acum 16 ani. Fiind specialist în chimia organică, tânărul 
s-a apucat să realizeze o serie de procedee chimice, care la prima vedere nu 
aveau sorţi de izbândă. Mai târziu s-a dovedit că chimistul Timco a obţinut 
compuși care conţineau 6-8-12 atomi de metal în combinaţiile coordinative. 
Astfel, s-a descoperit o direcţie absolut nouă în chimia carboxilaţilor.

Din păcate, astăzi situaţia este cu totul alta. „Astăzi este foarte greu de 
a menţine tinerii în cercetare, fiindcă știinţa nu este susţinută de către stat la 
nivelul necesar” – constată cu amărăciune dl academician Nicolae Gărbălău 
într-un interviu televizat.

Pentru menţinerea nivelului înalt al cercetărilor unica școală este în pre-
zent integrarea în știinţa mondială. Această situaţie, acest deziderat face ca o 
permanenţă preocupare a dlui N. Gărbălău și a elevilor săi să fie elaborarea și 
realizarea unor proiecte internaţionale.

În această ordine de idei ne amintim imediat de legea universală care 
ne spune: „Dacă ești puternic, ești recunoscut” care s-a confirmat și în cazul 
dat. Exportul de revoluţii în domeniul chimiei a dat roade bogate în ţara  
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exportatoare: colectivul laboratorului pe care domnul academician îl con-
duce de circa 25 de ani a învins în multe competiţii știinţifice individuale și 
colective, finanţate de fundaţii internaţionale.

Anual, în ţările din Europa de Vest și în SUA, își fac stagiul 4-6 cerce-
tători din laboratorul condus de distinsul savant Nicolae Gărbălău, care se 
încadrează perfect în procesele mondiale de cercetare, deseori fiind chiar și 
iniţiatori de idei știinţifice noi.

O ţară este cunoscută în lume neapărat prin realizările sale în domeniul 
știinţei sau, parafrazându-l pe poetul Nicolae Dabija, o ţară este puternică nu 
prin numărul de tancuri pe care le produce, ci prin numărul de cărturari pe 
care îi are.

Republica Moldova are o mare șansă avându-l la cârma chimiei compu-
șilor coordinativi, macrociclici și supramoleculari pe reputatul savant, aca-
demicianul Nicolae Gărbălău. Acest fapt face ca Basarabia să fie cunoscută în 
lumea știinţifică departe de hotarele ei atât în Est, cât și în Vest.  

Un mare filozof antic spunea: „Platon îmi ești prieten, dar adevărul îmi 
este mai scump”. Suntem convinși că de acest principiu s-a condus și se con-
duce toată viaţa dl Nicolae Gărbălău. Despre acest adevăr pot mărturisi cu 
fermitate toţi cei care au avut și au fericirea să efectueze cercetări știinţifice 
sub conducerea Domniei sale.

Rezultatele cercetărilor fundamentale ale Domniei sale sunt reflectate 
în 4 monografii, 350 de articole, 260 de teze și comunicări la diverse foruri 
știinţifice, locale și internaţionale, în 32 de brevete de invenţie. Dl Nicolae 
Gărbălău este cavaler al ordinului „Gloria Muncii”, de două ori laureat al Pre-
miului de Stat al Republicii Moldova în domeniul știinţei, tehnicii și pro-
ducţiei (1985, 1993), de două ori deţinător al Premiului Prezidiului „S.R.M.” 
(1992, 2001). Laureat al Premiului Președinţilor Academiilor de Știinţe din 
Ucraina, Belarus și Republica Moldova (1999). Inovaţiile academicianului  
N. Gărbălău au fost distinse cu medalii de aur și argint la saloane internaţi-
onale de inventică din Bruxelles, Geneva, Iași, București, Chișinău. Domnia 
sa este membru al Consiliului pentru Susţinerea Tezelor de Doctorat de pe 
lângă Universitatea de Stat, membru al Consiliului European pentru Spec-
troscopia de Masă, membru al Asociaţiei Europene „Euroscience”, membru 
al Directoratului Uniunii Internaţionale a Cristalografilor. Timp de 10 ani 
este președinte al Comitetului de organizare al Conferinţei Internaţionale cu 
genericul „Metode fizice în chimia coordinativă și supramoleculară”, care își 



desfășoară lucrările la Chișinău o dată la 2 ani. De asemenea, Nicolae Găr-
bălău este membru al diferitor comitete de organizare a unor conferinţe și 
simpozioane internaţionale, la care participă cu comunicări în plen.

Sub conducerea lui nemijlocită s-a realizat o teză de doctor habilitat și 
23 de teze de doctorat în chimie.

Despre academicianul Nicolae Gărbălău și școala pe care o conduce s-a 
scris și se va mai scrie în publicaţiile periodice din republică și din afară 
pentru că este cu adevărat o somitate în domeniul chimiei compușilor coor-
dinativi, macrociclici și supramoleculari.

Mult stimate dle academician și profesor, la acest semnificativ popas 
aniversar, care adună la un loc 70 de veri, Vă dorim noi realizări știinţifice de 
amploare, multă, multă sănătate, noroc, împlinirea tuturor năzuinţelor și a 
intenţiilor Dvs. întru prosperarea știinţei.

Pavel VLAD, academician al AȘ a RM,
 Tudor LUPAȘCU, dr. habilitat în chimie,
 Literatura și arta, nr. 30, 2001, p. 7
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SAVANTUL CARE A DEVENIT CLASIC  
ÎN TIMPUL VIEŢII SALE

La 4 august 2006 academicianul Nicolae Gărbălău ar fi împlinit 75 de 
ani. Ne-am fi aflat în această zi în sala de conferinţe a Institutului de 

Chimie al AȘM sau în aula Academiei de Știinţe a Moldovei, care ar fi fost 
plină de prieteni, discipoli, colegi, rude ale acad. Nicolae Gărbălău. Și toată 
această lume cu flori în mână, cu nobleţe în suflet, cu dragoste pe buze și iu-
bire în inimă și-ar fi așteptat rândul să urce în scenă ca să-l felicite pe ilustrul 
profesor-chimist Nicolae Gărbălău. Dar căile Domnului sunt nebănuite și ni-
meni nu știe pe care din ele va păși în clipa următoare. Cert e că în cazul când 
greșești ţi se mai dă o șansă să schimbi itinerarul. Dar este o cale ireversibilă 
de pe care nu se întoarce nimeni - e ultimul nostru drum pe acest pământ. 
Pe acest drum, la 20 februarie 2006, Nicolae Gărbălău a plecat în lumea celor 
drepţi. A plecat, dar nu a murit, pentru că a creat și a lăsat o apreciabilă avere 
spirituală și știinţifică. A pregătit peste 30 de doctori și doctori habilitaţi în 
chimie, a publicat 4 monografii, dintre care una în limba engleză, apărută 
în Germania. Autor și coautor a peste 350 de publicaţii știinţifice, inclusiv a 
32 brevete de invenţie, este recunoscut în întreaga lume. A creat o școală de 
talie mondială în domeniul chimiei compușilor coordinativi, macrociclici și 
supramoleculari.

În această zi de 4 august 2006, toţi cei care i-ar fi adus flori se vor duce 
la Cimitirul Central și vor depune cununi de flori la crucea care-i străjuiește 
somnul de veci, în semn de recunoștinţă pentru tot ce a creat acest Om înzes-
trat cu calităţi rare, cu un intelect irepetabil, cu o sete enormă de a face bine, 
de a iubi și respecta omul, de a-i sări în ajutor.

A pornit cu un modest edificiu, care cu timpul a ajuns să formeze un 
adevărat ansamblu arhitectonic, ce îmbină toate elementele constitutive ale 
unei ierarhii știinţifice. Inginer, doctorand, cercetător știinţific, șef de labo-
rator, șef de catedră, director adjunct, director al Institutului, doctor în chi-
mie, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, membru-corespondent 
al A.Ș.M., academician ... - sunt doar unele din funcţiile, gradele și titlurile 
știinţifice pe care le-a deţinut și le-a onorat cu prisosinţă. Ajuns patriarh al 
Chimiei Coordinative din Moldova, academicianul Nicolae Gărbălău i-a aju-
tat pe învăţăcei să-l urmeze.

Nicolae Gărbălău a fost un savant notoriu de talie mondială.
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Plecarea din viaţă a acad. Nicolae Gărbălău a însemnat nu numai pier-
derea unui savant cu renume, dar și a unui manager iscusit al știinţei. Co-
munitatea știinţifică a constatat în scurt timp că a dispărut și un mare Om 
de omenie, un profesor de o valoare incontestabilă, un sfetnic scump al tine-
retului, un apărător al dreptăţii, un dușman al superficialităţii, un gânditor 
profund, un cunoscător al literaturii mondiale, un umorist de o rară fineţe. 
Sutele de mesaje de doliu, care au sosit pe adresa Institutului de Chimie al 
AȘM și a familiei răposatului acad. Nicolae Gărbălău din multe ţări ale lumii, 
inclusiv din SUA, Uniunea Europeană, Ucraina, Rusia, Georgia, Vietnam, 
veneau să întregească această listă a calităţilor irepetabile care au lăsat am-
prente în memoria celor care l-au cunoscut.

Savantul N. Gărbălău a conștientizat că cercetările calitative în domeniul 
chimiei nu pot fi realizate de unul singur. Pornind de la acest concept, a atras 
în jurul său zeci de specialiști, inclusiv tineri cercetători, pe care îi selecta 
încă de la anul 1-2 de studenţie de la Facultatea de Chimie și Tehnologie Chi-
mică a USM și de la alte instituţii universitare. Știa să le cultive frumuseţea la 
început de cale, să le transmită cu generozitate experienţa acumulată, să fie 
exigent, dar și amabil cu colegii, să menţină viu focul curiozităţii fără a lăsa 
să scadă nivelul știinţific al cercetărilor, să prezinte cu mândrie rezultatele co-
lectivului la cele mai prestigioase manifestări știinţifice. Susţinea cu ardoare 
tinerii cercetători, folosind toate mijloacele legal disponibile. Promova tinerii 
savanţi  ajutându-i să obţină granturi individuale și burse în centre internaţi-
onale de excelenţă. Datorită acestei strategii în prezent discipolii acad. Nico-
lae Gărbălău pot fi întâlniţi în multe ţări ale Uniunii Europene și SUA. Mulţi 
dintre ei s-au întors acasă (din Vietnam; Bulgaria, Iugoslavia, Ucraina etc.) 
după pregătirea și susţinerea doctoratului. Alţii au plecat de acasă și trudesc 
în prestigioase centre știinţifice din lume. Acești soli ai știinţei de la Chișinău 
instruiesc astăzi studenţi în aceste state și, concomitent, realizează cercetări 
știinţifice în centre de excelenţă, dotate cu aparataj performant. Atunci când 
spune câte-o vorbă românească prof. Vladimir Arion la Universitatea din 
Viena, când peniţa doctorului în chimie Sergiu Palii mai scrie din Univer-
sitatea din Florida câte un material despre neamul românesc, când doctorul 
în chimie Julieta Grădinaru îngână o dulce melodie populară în laboratoa-
rele Universităţii din New Shatelle, Elveţia ori când recită o poezie doctorul 
Grigore Timco prin aulele Universităţii din Manchester (Anglia) să conști-
entizăm că despre noi se vorbește în lume. Dar ei au ajuns acolo datorită  
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unei simple fraze din CV - „am făcut chimia în școala academicianului  
N. Gărbălău”. Această frază era o lumină verde a semaforului știinţific care 
promova materialele spre publicare în cele mai prestigioase reviste, pentru 
includerea lor pe lista celor mai înalte foruri știinţifice internaţionale. Prin 
ei, Savantul e prezent acolo. Prin alţi discipoli de la Institutul de Chimie, de 
la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Medicină și Farmacie, 
Universitatea Tehnică, din alte centre știinţifice și instituţii universitare - e 
prezent aici, acasă, unde a trudit pentru prosperitatea ţării.

Activitatea știinţifică a acad. N. Gărbălău a fost înalt apreciată de comu-
nitatea știinţifică și de conducerea ţârii: de două ori i-a fost decernat Premiul 
de Stat al Republicii Moldova, de două ori a fost laureat al Premiului Prezi-
diului AȘM, a fost laureat al Premiului Academiilor de Știinţe din Ucraina, 
Belarus și Moldova, a fost decorat cu ordinul „Gloria Muncii” și cu Medalia 
„Dimitrie Cantemir”.

Astăzi, din ceruri, de sus, privește trecutul și izvorul acelui pârâiaș care 
a ajuns să fie un adevărat fluviu navigabil, pe care plutesc navele discipolilor 
săi, cei care constituie nucleul Școlii acad. Nicolae Gărbălău. Deși era Ami-
ralul acestei flotile și stătea la proră, era mereu în preajma celor care au mers 
alături de El și au împărţit bucuriile victoriilor și amarul nereușitelor. Stătea 
viguros ca un stejar, fiind în posesia unei imaginaţii supraomenești, capabilă 
să modeleze natura și din detalii să asambleze uriașe edificii supramolecula-
re, precum strămoșii noștri cu forţe mici săvârșeau fapte impunătoare, care 
și până astăzi mai trezesc admiraţia speciei umane. Astăzi e răpus stejarul 
nostru. Dar ... chiar de-i mort, stejarul tot stejar rămâne. Sa-i fie dar ţărâna 
ușoară! Și sa-1 aibă Dumnezeu în pază!

Tudor LUPAȘCU, dr. habilitat în chimie, directorul Institutului  
de Chimie al Academiei de Știinţe a Moldovei,

Mihail REVENCO, prof. univ., șeful Catedrei chimie  
analitică și organică, Universitatea de Stat din Moldova,

Literatura și arta, nr. 31, 2006, p. 6
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ACADEMICIANUL PAVEL VLAD – MESAGERUL 
MOLDAV AL DESCOPERIRILOR ŞI INOVAŢIILOR 

ÎN DOMENIUL CHIMIEI ORGANICE,  
COMPUŞILOR NATURALI ŞI BIOLOGIC ACTIVI

Inspirat de celebra bătălie din Dumbrava de la Lipnic (locul de naștere 
al acad. P. Vlad), pe Nistru în care oastea moldovenească condusă de 

Ștefan cel Mare a învins hoardele tătare ale Hanatului Crimeii, tânărul absol-
vent al școlii medii din localitatea menţionată Pavel Vlad vine în 1953 la Chiși-
nău, unde este înmatriculat la Facultatea de Chimie a Universităţii de Stat din 
Moldova. Aici studentul Pavel Vlad studiază și acumulează multă informaţie 
în domeniul chimiei și al vieţii. Înarmat cu vaste cunoștinţe în domeniul știin-
ţelor exacte și al vieţii absolventul Facultăţii de Chimie  a USM pășește pragul 
Templului Știinţelor Chimice din Moldova – Institutul de Chimie al AȘM. Aici, 
sub conducerea acad. Gheorghe Lazurevschi, tânărul specialist începe „bătălia” 
pentru obţinerea rezultatelor știinţifice pătrunzând în tainele știinţei chimice 
prin experimentări valoroase și abordări serioase ale rezultatelor obţinute. Ast-
fel, zi de zi tânărul doctorand Pavel Vlad „răstoarnă” brazdă după brazdă pe 
câmpiile mănoase ale chimiei organice, compușilor naturali și biologic activi. Și 
după cum este firesc, se realizează legea filosofică despre transformarea cantită-
ţii în calitate. Astfel, Pavel Vlad susţine în 1964 prima teză de doctorat în chimie 
cu titlul „Steriochimia unor diterpenoide din grupa labdanului”. 

Urmează apoi ani fructuoși de cercetări știinţifice după care calitatea din 
nou iese la suprafaţă și doctorul în chimie Pavel Vlad susţine cu brio a doua 
teză de doctorat în faţa prestigiosului Consiliu Știinţific de pe lângă vestitul 
și slăvitul Institut de Chimie Organică din Moscova al Academiei de Știinţe 
a URSS în anul 1984 cu titlul „Cercetări asupra deterpenoidelor labdanice”. 

Cel mai vrednic chimist  și biochimist de pe Terra este Măria sa Natura. 
Având la dispoziţie doar apa, bioxidul de carbon, razele solare, nutrienţi și 
microelemente, prin fotosinteză se obţin milioane de compuși chimici cu 
diverse proprietăţi. Academicianul Pavel Vlad a confirmat că rolul cercetă-
torului este de a utiliza aceste substanţe naturale pentru a obţine produși 
chimici noi utili în diverse domenii ale activităţii umane prin procedee chi-
mice și fizico-chimice. Astfel, pornind de la substanţe naturale disponibile pe 
plaiurile moldave, academicianul Pavel Vlad elaborează metode generale de 
determinare a configuraţiei absolute a diterpenoidelor labdanice cu ajutorul 
cărora a fost stabilită stereochimia a peste 170 de diferiţi compuși. 
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A fost descoperită reacţia de ciclizare a terpenoidelor alifatice cu su-
peracizi. Acest fenomen chimic în literatura de specialitate se numește reac-
ţia Vlad-Ungur. Pentru prima dată a fost realizată transformarea stereoselec-
tivă a unui precursor alifatic în compuși tetraciclici cu un număr record de 
8 centre asimetrice într-o singură etapă cu randament înalt. Utilizând pro-
cedeul de ozonizare au fost obţinuţi un șir de compuși cu miros puternic de 
ambră. Acești compuși au găsit o largă utilizare în calitate de aromatizanţi. 
A fost stabilită compoziţia chimică a unui șir de uleiuri eterice, obţinute în 
republică, și multe, multe altele. Recoltele bogate obţinute de pe câmpiile ști-
inţifice de savantul Pavel Vlad și de discipolii săi, mulţi la număr, adunate cu 
multă răbdare și sârguinţă în hambarele cunoștinţelor au permis crearea unei 
școli știinţifice în domeniul chimiei organice, compușilor naturali și biologic 
activi – școală bine cunoscută în lumea întreagă.

Pe parcursul anilor, academicianul Pavel Vlad și-a demonstrat consecvent 
și capacităţile sale de conducător de rang superior și de îndrumător al multor 
discipoli.  Mai mult de 35 ani conduce Laboratorul  chimie a terpenoidelor, 
timp de 20 de ani (1975–1995) a stat la cârma Institutului de Chimie al AȘM  
9 ani a exercitat funcţia de vicepreședinte al Academiei de Știinţe a Moldovei. 
Împreună cu colegii săi, academicianul Pavel Vlad a fondat Societatea de Chi-
mie din Moldova al cărei președinte este până în prezent. Domnia sa este mem-
bru al colegiilor de redacţie a revistelor Химия природных соединений (Ru-
sia), Revista de Chimie, Chimia și Acta Universităţii Lucian Blaga (România).

Academicianul Pavel Vlad este și un mare Om, calităţile sale umane 
emană mereu biocurenţi pozitivi, care ne fac pe noi cei din jur să fim mai 
buni, mai inimoși, mai toleranţi, mai creștini.

O ţară este recunoscută în lume nu numai prin bogăţiile sale naturale, ci 
și prin cele morale, spirituale, știinţifice pe care le creează și promovează per-
sonalităţile naţiunii: savanţii, scriitorii, compozitorii, artiștii, medicii, spor-
tivii etc. Cu siguranţă că printre aceștia se numără și academicianul Pavel 
Vlad, care este mesagerul moldav al descoperitelor și inovaţiilor în domeniul 
chimiei organice, compușilor naturali și biologic activi.

Dragi cititori, sunt sigur că citind această carte veţi spune „Sunt mândru 
de a fi contemporanul Academicianului, Omului, Savantului, Colegului, Pri-
etenului Pavel Vlad”.               

Dr. hab. Tudor LUPAȘCU, 
Institutul de Chimie 
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IN MEMORIAM: VALERIU ROPOT 

S-au scurs mai bine de 7 ani de când a plecat de printre noi – prie-
teni și colegi – cel care a fost omul și cercetătorul de vocaţie Valeriu 

Ropot. De 7 ani nu mai trece pragul Institutului de Chimie, al Institutului 
de Ecologie și Geografie, Ministerului Mediului, Concernului de Stat „Ape-
le Moldovei” etc., ca să ne spună ce este nou în domeniul calităţii apelor 
din ţara noastră, să scoată în evidenţă vreo problemă majoră de protecţie a 
mediului, să critice cu vehemenţă vreo nedreptate, vreun fals descoperit în 
realizarea unor proiecte de mediu sau, pur și simplu, să ne povestească vreun 
banc pe care îl auzise de la cineva ori, adesea, compus de dânsul.

În această perioadă de timp apele Nistrului au curs liniștit. Doar că bă-
trânul fluviu parcă îl așteaptă pe Valeriu Ropot să-i mulţumească pentru că 
a avut grijă permanent ca apa acestuia să fie limpede și curată. Să-i mulţu-
mească pentru că în 1983 l-a salvat de sărămura venită de la Combinatul 
de îngrășăminte minerale din Stebnik (Ucraina); pentru că tot prin anii ’80  
dânsul a luptat cu toate instituţiile guvernamentale abilitate privind interzi-
cerea extragerii nisipului și a prundișului din albia Nistrului, fapt ce a condus 
în final la restabilirea echilibrului ecologic în acest sistem acvatic. Îl așteaptă 
Nistrul ca să rezolve problema apelor reci din lacul de acumulare de la No-
vodnestrovsk, care se ridică mereu de la fundul lui, de la o adâncime de circa 
50 m (așa, din păcate, a fost proiectată și realizată această hidrocentrală ca 
apa să pătrundă în turbine de la fundul bazinului și nu de la suprafaţă, cum ar 
fi fost normal), ca rezultat s-a deteriorat hidroflora și hidrofauna râului până 
la lacul de acumulare Dubăsari. Dacă Valeriu Ropot ar fi în viaţă 1-ar proteja 
pe bătrânul Nistru și de tot felul de accidente ecologice. Chiar și un fluviu are 
nevoie de un doctor al apelor ca să le trateze, în caz de necesitate.

Curg în liniște și apele râurilor mici de pe întregul teritoriu al Republicii 
Moldova, la fel așteptându-l pe ecologul Valeriu Ropot să i se plângă că ici-
colo, pe malurile acestora, cineva a descărcat o mașină de gunoi, a deversat 
ape reziduale nepurificate, în special pe timp de noapte, nevăzut de nimeni.

De mai mult de 7 ani este așteptat Valeriu Ropot și în Stepa Bugeacului, 
ca aceste soluri să-i mulţumească pentru că au rămas intacte, nesalinizate și 
nealcalinizate, după cum urmau să fie, conform unui proiect deșucheat, dacă 
erau irigate cu apă sărată din lacul de acumulare de la Taraclia ce conţinea 
3-4 g/l de săruri. 
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Îl așteaptă, murmurând în șoaptă, și izvoarele plaiului nostru ca să-i 
spună ecologului Valeriu Ropot că cineva a „uitat” pe teren surplusuri de 
pesticide, îngrășăminte minerale etc., care pe alocuri au pătruns deja în ape-
le subterane. Îl așteaptă și fântânile satelor moldave, ce alimentează cu apă 
populaţia, să i se plângă că cineva a depozitat gunoiul chiar în imediata lor 
vecinătate, ceea ce a condus la poluarea acestora cu nitraţi, nitriţi, amoniac, 
fosfaţi etc. Marele paradox este că această apă este consumată chiar și de acei 
care au stocat sursa de poluare aproape de fântână, ceea ce denotă despre 
gradul scăzut de cultură sanitară a sătenilor.

De mai mult de 7 ani îl așteaptă pe savantul Valeriu Ropot și apele Du-
nării (al doilea din Europa fluviu după debitul de apă) ca să-1 întrebe de ce 
nu se realizează nici până astăzi proiectul acestuia privind captarea apei care, 
tratată în prealabil, să fie transportată printr-un sistem închis în Stepele Bu-
geacului, soluţionând astfel integral problema aprovizionării cu apă a zonei 
menţionate.

– Unde ești? – se întreabă, în special, apele râului Prut, când ajung în 
comuna Bădragi: de prin anii ’30 s-au obișnuit să-1 vadă pe copilul, apoi pe 
adolescentul, mai târziu pe maturul Valeriu Ropot pe malul lui. Îl așteaptă ca 
sa-l întrebe de ce nu se mai organizează expediţii știinţifice în acest bazin hi-
drografic, începând de la muntele Goverla, de unde își ia începutul râul Prut, 
până în comuna Giurgiulești, unde se contopește cu Dunărea. 

Îl așteaptă fără încetare toate apele noastre, care au atâta și atâta nevoie 
de nobleţea și de cunoștinţele profunde în domeniul hidrochimiei ale docto-
rului de ape Valeriu Ropot. Ele nu știu că  de mai mult de 7 ani Valeriu Ropot 
nu mai este printre noi și acest gol practic rămâne neacoperit.

În 1972 tânărul doctor în chimie Valeriu Ropot a fondat în cadrul Insti-
tutului de Chimie al Academiei de Știinţe Laboratorul de chimie a apei și a 
resurselor minerale. Principalele obiective știinţifice ale acestei noi structuri 
vizau cercetarea și stabilirea legităţilor de formare a calităţii apelor de supra-
faţă și a celor subterane și punerea în evidenţă a proceselor și a mecanismelor 
de transformare a poluanţilor naturali și antropogeni în sistemele acvatice. 
Valeriu Ropot a acordat o atenţie deosebită elaborării unor tehnologii per-
formante de potabilizare a apelor de suprafaţă, precum și celor de epurare a 
apelor reziduale de la unităţile economice din Republica Moldova.

Cercetările știinţifice, efectuate sub conducerea dr. Valeriu Ropot, au 
evidenţiat mecanismul de imobilizare a poluanţilor de absorbanţii minerali, 
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rolul centrilor activi în procesele de  migrare și transformare a substanţelor 
nocive în medul acvatic.

Au fost perfecţionate tehnologiile de potabilizare a apelor din Nistru și 
Prut, s-au realizat multe procedee de tratare a apelor reziduale de la unităţi-
le economice din complexul agroindustrial, unităţile cu procedee galvanice 
etc. Cercetările știinţifice, realizate de doctorul în chimie Valeriu Ropot, au 
permis aplicarea metodelor de diminuare a conţinutului ionilor de fluor, fier, 
amoniu, sulfură din apele subterane.

Rezultatele știinţifice ale savantului sunt reflectate în 3 monografii, pes-
te 300 de lucrări publicate, 25 brevete de invenţie etc. Sub conducerea lui 
Valeriu Ropot s-a format în Republica Moldova o școală știinţifică de hidro-
chimiști, cunoscută departe de hotarele ei. A fost un îndrumător erudit al  
4 autori de teze de doctorat. Valeriu Ropot a organizat 6 expediţii de la izvor 
până la Marea Neagră pe râurile Nistru și Prut, mai multe manifestări știinţi-
fice internaţionale, consacrate protecţiei apelor. Ultimul seminar știinţifico-
practic naţional, desfășurat în toamna lui 2001 cu genericul „Managementul 
resurselor de apă în condiţiile unui mediu vulnerabil”, organizat de Valeriu 
Ropot cu suportul financiar al Comisiei Naţionale a Republicii Moldova pen-
tru UNESCO, – îl păstrăm în memorie și în prezent. 

… De ce nu vii, prieten drag, Valeriu Ropot?                                

Dr. hab. Tudor LUPAȘCU,  
Institutul de Chimie,

Literatura și arta, nr. 4-5, 2009, p. 7
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ŞCOALA ACAD. GHEORGHE DUCA ÎN DOMENIUL 
CHIMIEI ECOLOGICE

În Institutul de Chimie cercetările în domeniul chimiei ecologice au 
început în anii 1970, atunci când s-a creat Laboratorul „Resurse mi-

nerale și Chimia apei”.
Pe parcursul a mai mult de 30 de ani a fost cercetată calitatea apelor 

în principalele resurse acvatice ale Republicii Moldova, cum ar fi fluviile 
Dunărea și Nistru, râurile Prut, Răut, Bâc, lacurile de acumulare Dubăsari, 
Costești-Stânca, Cuciurgan, Ghidighici, Taraclia, Ialpug, Cahul etc. Rezul-
tatele cercetărilor au permis stabilirea proceselor și mecanismelor de inter-
acţiune a componenţilor chimici în sistemele acvatice în funcţie de diferiţi 
factori, cum ar fi: temperatura, mediul reacţiei, concentraţia oxigenului di-
zolvat, presingul antropic, turbiditatea, viteza curgerii apei, forţa ionica etc. 
(V. Ropot, M. Sandu, R. Lozan, T. Lupașcu. G. Stratulat, V. Rusu, I. Dranca  
etc.) /1/. 

Au fost studiate, de asemenea, procesele și mecanismele de imobilizare, 
migrare și transformare a metalelor grele, compușilor organici și anorganici 
ai azotului, fosforului în sistemul apă – materii, în suspensii – depuneri de 
fund în principale obiecte acvatice din Republica Moldova (V. Rusu, T. Lu-
pașcu, L. Postolache) /2/.

Rezultatele obţinute au stat la baza punerii în evidenţă a legităţilor for-
mării calităţii apelor  de suprafaţă, care au o importanţă deosebită pentru 
prognozarea calităţii apelor, fundamentarea teoretică și punerea în practică a 
tehnologiilor de potabilizare a apelor de suprafaţă.

A fost studiată calitatea apelor reziduale provenite de la principalele uni-
tăţi economice ale Republicii Moldova. S-au cercetat procesele și mecanisme-
le de coagulare, decantare, flotare, oxidare, adsorbţie a poluanţilor organici 
și anorganici depistaţi în apele reziduale pe adsorbanţii carbonici și minerali. 
Rezultatele obţinute au fost utilizate pentru elaborarea tehnologiilor de pu-
rificare a apelor reziduale de la întreprinderile industriei agroalimentare și 
textile. Cele mai relevante rezultate în acest domeniu sunt tehnologiile ela-
borate și implementate la Fabrica de vinuri și coniacuri din or. Bălţi care au 
permis purificarea apelor reziduale provenite în procesul de distilare a vinu-
lui. Aplicarea tehnologiei permite obţinerea acidului tartric și a materialelor 
de construcţie din sedimentele formate la decontarea adsorbanţilor minerali 
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Un mare aport în cercetările menţionate a adus regretatul și reputatul chi-
mist și ecolog, doctorul în chimie Valeriu Ropot /3/.

Altă tehnologie elaborată și aplicată în practică este cea de tratare a 
apelor reziduale provenite de la secţiile de vopsire a ţesăturilor ale fabricilor 
textile. Apele reziduale purificate pot fi reîntoarse în procesul tehnologic de 
vopsire a ţesăturilor, astfel economisindu-se sursele de apă potabilă (T. Lu-
pașcu, M. Ciobanu, N. Țimbaliuc /4/. 

Una din cele mai stringente probleme ale omenirii a fost, este și va fi, sub 
toate aspectele, aprovizionarea cu apă potabilă de calitate a populaţiei Terrei. 
Această problemă este de mare actualitate și pentru Republica Moldova, dat 
fiind faptul că republica noastră dispune de cantităţi limitate  de ape potabile 
provenite din sursele de suprafaţă, precum și din cele subterane.

Pornind de la cele expuse mai sus, problema elaborării tehnologiilor de 
potabilizare a apelor de suprafaţă și subterane a fost și este în permanenţă 
obiectul de studiu al cercetătorilor Laboratorului Chimie Ecologică al Insti-
tutului de Chimie al AȘM. Pe parcursul anilor au fost realizate cercetări care 
au avut ca scop perfecţionarea tehnologiilor de potabilizare a apelor de su-
prafaţă și a celor subterane. Au fost studiaţi indicii chimici de calitate ai apei 
după fazele de tratare în procesul de potabilizare a apei fluviului Nistru și 
râului Prut. S-a stabilit că tehnologiile aplicate în prezent nu asigură o calitate 
înaltă și stabilă a apei potabile. Cercetările realizate au demonstrat că apa po-
tabilă, după aplicarea fluxului tehnologic existent la staţiile de potabilizare a 
apei din fluviul Nistru și râul Prut, conţine cantităţi mici de compuși organici 
ai clorului, azotului și fosforului. Aceasta ne permite să concluzionăm că în 
apa potabilă sunt restante cantităţi mici de pesticide, trihalogenometani etc.

Au fost studiate tehnicile care conduc la îmbunătăţirea calităţii apei po-
tabile și anume substituirea procesului de clorinare prin cel de ozonizare și 
procesul de adsorbţie a urmelor de poluanţi organici persistenţi prin filtra-
rea acestora prin coloane de cărbuni activi obţinuţi din sâmburi de fructe 
și coji de nuci. Rezultatele obţinute au demonstrat că utilizarea proceselor 
menţionate ne permit să obţinem o apă potabilă de calitate înaltă. (V. Ropot,  
T. Lupașcu, M. Nicolau) /5/

Apele subterane din Republica Moldova au un rol deosebit în aprovizio-
narea cu apă potabilă a populaţiei și a unităţilor economice și în mod special 
în zonele rurale. Însă, din păcate, analizele efectuate vizând stabilirea calităţii 
apelor subterane au demonstrat că mai mult de 50 la sută din aceste ape, nu 
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corespund standardelor calităţii apei potabile și se caracterizează printr-un 
conţinut sporit de reziduu fix, duritate totală, fluor, fier, amoniac, hidrogen 
sulfurat, metan, cloruri, sulfaţi, nitraţi, nitriţi, mangan etc.

Prezenţa hidrogenului sulfurat în apele subterane utilizate pentru apro-
vizionarea populaţiei provoacă diferite afecţiuni ale sănătăţii omului. În con-
formitate cu normele sanitare impuse de standardele pentru apa potabilă, 
ionii de sulfură trebuie să fie lipsă. Analiza surselor bibliografice ne confirmă 
că în lume există mai multe tehnologii și tehnici de purificare a apelor subte-
rane de hidrogen sulfurat. Cel mai frecvent este utilizată metoda de oxidare 
a ionilor de sulfură prin aerare în prezenţa unor suporturi solide, inclusiv a 
cărbunilor activi. Dezavantajul de bază al acestei tehnologii este faptul că în 
urma acestor procese se formează sulf coloidal, care, pe de o parte, colmatea-
ză porii adsorbanţilor utilizaţi, astfel anihilând activitatea catalitică a acesto-
ra, pe de altă parte, sulful coloidal greu se decantează și se filtrează.

În Laboratorul chimie ecologică al Institutului de Chimie al AȘM, pe 
parcursul ultimilor 15 ani se realizează cercetări știinţifice ce vizează elabo-
rarea tehnologiilor de purificare a apelor subterane de hidrogen sulfurat și 
de sărurile acestuia. Analiza rezultatelor obţinute a permis evidenţierea și 
selectarea unui catalizator pe bază de cărbune activ din sâmburi de piersici 
pe suprafaţa căruia au fost impregnaţi ioni de cupru. 

Utilizarea catalizatorului menţionat permite de a oxida ionii de sulfură 
până la ioni de tiosulfaţi, sulfiţi și sulfaţi, evitându-se faza formării sulfului 
coloidal. Acest procedeu reprezintă o noutate mondială și din aceste motive a 
fost brevetat (R. Nastas, T. Lupașcu, V. Rusu, M. Tcaci, Gh. Duca)/6/. În pre-
zent, cercetătorii laboratorului sunt preocupaţi de investigaţii știinţifice care 
ar permite obţinerea  unor catalizatori care ar oxida ionii de sulfură în ioni de 
sulfaţi, evitând fazele formării altor compuși intermediari. Aceste cercetări 
sunt realizate în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea proceselor tehnologice de 
potabilizare a apelor de suprafaţă și subterane” care este parte componentă a 
Programului de Stat „Cercetări știinţifice și de management ale calităţii ape-
lor”, condus de către academicianul Gh. Duca. Dezvoltarea economică și so-
cială durabilă fără determinarea calităţii mediului impune un management 
adecvat al deșeurilor fără epuizarea resurselor naturale.

O problemă foarte acută în Chimia ecologică este valorificarea raţională 
a produselor secundare provenite în urma procesării strugurilor și fructelor. 
În Republica Moldova ca rezultat al prelucrării strugurilor se obţin zeci de 
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mii de tone de seminţe care conţin până la 16 % uleiuri, 14 % taninuri și alte 
produse preţioase.

Ca urmare a prelucrării piersicilor, prunelor, caiselor se obţin, de ase-
menea, mii de tone de sâmburi care conţin până la 5 – 7 % de ulei. Cojile de 
nuci, de asemenea, se obţin în cantităţi de sute de tone în urma separării mie-
zului de nucă. Toate acestea reprezintă materii prime foarte preţioase pentru 
obţinerea diferitor produse valoroase necesare economiei ţării.

Pe parcursul a 20 de ani, în cadrul Laboratorului chimie ecologică s-au 
realizat și se realizează cercetări știinţifice care au ca scop elaborarea teh-
nologiilor de obţinere a cărbunilor activi din sâmburi de fructe, seminţe de 
struguri și coji de nuci. În urma cercetărilor efectuate au fost elaborate și bre-
vetate zeci de procedee de obţinere a cărbunilor activi  prin metode fizico-
chimice, chimice și mixte de activare. Au fost stabiliţi parametrii de structu-
ră, capacitatea de adsorbţie și chimia suprafeţei cărbunilor activi. Rezultatele 
cercetărilor au demonstrat că indicii de calitate ai cărbunilor activi autohtoni 
sunt superiori sau nu cedează indicilor cărbunilor activi  din import. Cărbu-
nii activi obţinuţi au fost testaţi în vederea stabilirii posibilităţilor utilizării 
lor pentru tratarea apelor de suprafaţă, subterane și reziduale, precum și pen-
tru detoxificarea organismului uman. S-a demonstrat că acești cărbuni activi 
sunt foarte buni pentru soluţionarea problemelor chimiei ecologice și anu-
me pentru protecţia mediului ambiant și a sănătăţii omului. În baza datelor 
cercetărilor știinţifice menţionate au fost susţinute 3 teze de doctor habilitat 
și 3 teze de doctor în chimie (T. Lupașcu, R. Nastas, V. Boţan, V. Goncear,  
V. Rusu, M. Tcaci, M. Ciobanu, O. Petuhov) /7/.

După cum a fost menţionat mai sus, seminţele de struguri mai conţin 
cantităţi sporite de taninuri, care reprezintă o gamă de substanţe naturale cu 
structură polifenolică. Interesul pentru aceste substanţe este bazat pe faptul 
că acești compuși au proprietăţi de antioxidanţi, adică captează radicalii li-
beri, astfel protejând organismul uman contra diverselor maladii, cum ar fi 
cancerul și ictusul cerebral. Majoritatea enotaninurilor sunt solubile în alcool 
etilic și insolubile în apă. Acest fapt pune în dificultate utilizarea enotaninu-
rilor în diverse domenii, inclusiv în farmaceutică. Specialiștii Laboratorului 
chimie ecologică au elaborat și brevetat un procedeu de hidrosolubilizare a 
enotaninurilor. Prin metoda spectroscopiei de masă s-a stabilit că procedeul 
constă în scindarea polimerilor catechinici ai enotaninurilor. În urma acestui 
procedeu, s-a obţinut un produs nou format din monomeri, dimeri, trimeri 
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ai catechinei, acizi carboxilici polidentaţi, compuși peroxidici etc. Cercetă-
rile microbiologice, farmacologice, toxicologice realizate în baza proiecte-
lor „Preparate noi din seminţe de struguri pentru medicină, veterinărie și 
agricultură” și „Evaluarea activităţii preparatelor medicamentoase și agricole 
obţinute în baza substanţei biologice active Enoxil în condiţii clinice și de 
câmp” din cadrul Programului de Stat „Prelucrarea și utilizarea deșeurilor 
din industria vinicolă, precum și obţinerea produselor noi” condusă de acad. 
Gh. Duca au demonstrat că preparatul Enoxil nu este toxic și manifestă pro-
prietăţi antifungice și antibacteriene înalte. În baza substanţei active Enoxil 
au fost elaborate și testate în condiţii clinice și de câmp preparatele medi-
camentoase Enoxil-M și Enoxil-A. Testările în condiţii de câmp au demon-
strat că preparatul Enoxil-A sporește rezistenţa culturilor agricole cu 60 %  
la putregaiul de rădăcină, iar a viţei-de-vie de 2 ori la putregaiul cenușiu  
(T. Lupașcu, Gh. Duca, L. Lupașcu,  P. Vlad, R. Nastas, G. Lupașcu, V. Rudic, 
V. Crivceanschi, V. Gonciar, V. Ciobanu etc.) /8/ .

Testările clinice ale preparatelor medicamentoase Enoxil-M produse la 
ÎM „Farmaco” au demonstrat o activitate benefică în tratarea maladiilor pro-
vocate de fungi și bacterii și, în mod special, a plăgilor provocate de leziuni 
termice și chirurgicale.

De circa 20 de ani cercetătorii Laboratorului Chimie Ecologică sunt pre-
ocupaţi de utilizarea deșeurilor provenite de la tăierea pietrei de calcar din 
minele din preajma mun. Chișinău.  În urma cercetărilor au fost elaborate și 
brevetate 5 compoziţii de materiale de construcţie în care componentul de 
bază este făina de calcar. Materialele de construcţie obţinute sunt cu 30 %  
mai ieftine în comparaţie cu materialele analoge importate și nu cedează ca-
lităţi acestor categorii de materiale de construcţie. Producerea noilor mate-
riale de construcţie pe scară industrială este realizată la S.A. „Monolit” din 
mun. Chișinău (T. Lupașcu, V. Boţan, V. Ungureanu)/9/.            

Studiile resurselor minerale, existente în Republica Moldova (diatomite-
le, bentonitele, tripole etc.) s-au început încă în 1962 în cadrul Laboratorului 
Resurse Minerale de pe vremurile respective. În 1972 s-a transformat în La-
boratorul Resurse Minerale și Chimie a Apei. Aceste cercetări se efectuează și 
astăzi în cadrul Laboratorului Chimie Ecologică care este succesorul Labora-
torului Resurse Minerale și Chimie a Apei din 1992. Pe parcursul acestor ani 
au fost studiate proprietăţile fizice, fizico-chimice, chimice ale adsorbanţilor 
minerali intacţi, precum și a celor modificaţi prin procedee chimice și ter-
mice /M. Cherdivarenco, V. Ropot , V. Rusu, A. Maftuliac, G. Stratulat./10/.
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S-au cercetat proprietăţile sorbtive și de schimb cationic ale adsorban-
ţilor minerali intacţi și modificaţi. În calitate de adsorbanţi au fost utilizaţi 
acizii humici, fulvici, acizi carboxilici, coloranţi naturali și sintetici etc. În 
calitate de cationi au fost studiaţi Fe(II), Fe(III), Al(III), Cu(II). Rezultatele 
obţinute au fost utilizate în tehnologiile de potabilizare a apelor de suprafaţă 
și de purificare a apelor reziduale.

În ultimii ani, prin procedee speciale au fost obţinute oligomeri ai oxi-
hidroxi ai complecșilor de aluminiu într-un diapazon larg, cu sarcini de la 
[Al2(OH)2(H2O)8]

4+ până la ionul Keggin [Al13=4(OH)24(H2O)12]
2+. Acești oli-

gomeri au proprietăţi de site-moleculare cu dimensiuni ai porilor mai mari 
în comparaţie cu zeoliţii obișnuiţi și un larg domeniu de utilizări practice  
(V. Rusu. L. Postolache). 

Creșterea continuă a temperaturii medii a atmosferei în imediata apro-
piere de sol, precum și a apei mărilor și a oceanelor este o constatare unanim 
acceptată în ultimele decenii.

Temperatura medie a aerului în apropierea suprafeţei Pământului în ul-
timul secol a crescut cu 0,74 ± 0,18oC. Încălzirea globală are efecte negative 
în cele mai diverse domenii. Datorită acestui fenomen se topesc gheţarii, ză-
pezile, ceea ce conduce la ridicarea nivelului mărilor și respectiv la „înghi-
ţirea” de ape a noilor suprafeţe de sol și așa insuficiente pentru asigurarea 
necesităţilor alimentare a populaţiei Terrei.

Creșterea temperaturii va provoca deplasarea deșerturilor spre zone mai 
umede și, respectiv, la perturbarea echilibrului ecologic stabilit de mii de ani, 
inclusiv în lumea speciilor de  plante și animale. Evident, în urma acestor 
schimbări va avea de suferit și starea fizică și psihică a omului.

Pentru diminuarea efectelor negative ale încălzirii globale oamenii de 
știinţă caută surse alternative de energie. Cea mai mare perspectivă o are 
energia Soarelui care poate fi utilizată prin mai multe căi. Cea mai veche 
și mai naturală metodă este obţinerea biomasei în procesul de fotosinteză. 
Omenirea, dintotdeauna, a folosit masa lemnoasă a plantelor drept sursă de 
energie. Din punct de vedere al ciclului carbonului, în natură această energie 
este ecologică, pentru că plantele s-au dezvoltat folosind dioxidul de carbon 
din atmosferă, iar la arderea acestora dioxidul de carbon se emană din nou, 
care la rândul lui este absorbit  în procesul de fotosinteză. Biomasa poate fi 
folosită și ca materie primă pentru obţinerea biogazului prin procedee chi-
mice  prin fermentare anaerobă și a biodiselului, bioetanolului prin procedee 
chimice și fermentări aerobe. 
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Una din problemele globale ale omenirii este obţinerea hidrogenului din 
apă folosind energia solară. Pentru soluţionarea acestor obiective se cheltu-
iesc miliarde de euro și dolari. Ca urmare hidrogenul va deveni una dintre 
principalele surse de energie „verde” necesară pentru existenţa omenirii. De-
sigur, astăzi în acest domeniu se realizează cercetări fundamentale, care ţin 
să soluţioneze problemele de eficientizare a proceselor de fotoliză utilizând 
diverși nanocatalizatori, de stocare, transportare și utilizare a hidrogenului.

Recent atare cercetări au fost iniţiate și în Centrul de Chimie Fizică și 
Nanocompozite al Institutului de Chimie al AȘM, condus de acad. Gh. Duca. 
Noi punem mari speranţe în rezultatele performante în acest domeniu.
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ACADEMICIANUL IONEL HAIDUC –  
CHIMIST CELEBRU

Academicianul Ionel Haiduc este un savant celebru în chimia con-
temporană. Domnia sa este cel care a fondat un nou domeniu 

știinţific – chimia supramoleculară organometalică. Despre acest fapt măr-
turisește avizul la monografia Haiduc – Edelman „Supramolecular Orga-
nometalic Chemistry” publicat în revista Crystal Growth and Dising în anul 
2002 editată de Societatea Americană de Chimie. În acel aviz  se stipula: „Ca 
domeniu distinct, chimia supramoleculară organometalică nu a existat până 
la publicarea cărţii lui Haiduc și Edelman «Supramolecular Organometalic 
Chemistry». În prefaţa acestei monografii «părintele chimiei supramolecu-
lare» Jean-Merie Lehn, laureat al Premiului Nobel în domeniul chimiei în 
1987, îi felicită pe Haiduc și Edelman pentru că „au purtat flacăra Chimiei 
Supramoleculare în încă un domeniu”. Ar fi putut adăuga că acesta este un 
domeniu pe care autorii l-au făurit ei înșiși prin demult așteptata fuziune a 
două domenii paralele ale chimiei”. 

Acestea fiind spuse de un laureat al Premiului Nobel, cred că este spus 
totul. Acad. Ionel Haiduc a devenit chimist clasic și apreciat în timpul vie-
ţii sale. Fondarea acestui domeniu știinţific nou în chimia contemporană a 
fost posibil doar prin realizarea talentului dlui Ionel Haiduc materializat prin 
munca sa permanentă zi de zi.

Academicianul Ionel Haiduc are și un rol deosebit în faptul că Academia 
de Știinţe a Moldovei astăzi există și se dezvoltă. Pe la sfârșitul anilor 90 ai 
secolului trecut, prin Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova bântuia o 
„nălucă” care cerea desfiinţarea Academiei de Știinţe ca instituţie de Stat și 
transformarea ei  într-un club de interese obștești. Pentru a stabili rolul și ne-
cesitatea existenţei în continuare a Academiei de Știinţe a Moldovei UNESCO  
a format un grup de experţi, care a fost delegat la Chișinău pentru a examina 
această problemă. Printre delegaţi a fost și acad. Ionel Haiduc.

Analizând situaţia reală creată în cadrul Academiei de Știinţe a Mol-
dovei, acad. Ionel Haiduc, de rând cu ceilalţi experţi, a spus „da” fiinţării și 
dezvoltării în continuare a Academiei Moldave. La baza acestei decizii acad. 
Ionel Haiduc a pus argumentul că cercetarea fundamentală, care se realizea-
ză în Academia de Știinţe a Moldovei, este nu numai sursă de cunoaștere, 
dar mai ales – școală de pregătire a resurselor umane la nivelul cel mai înalt. 



Academicianul Ionel Haiduc a fost oaspete de onoare al Institutului de 
Chimie al AȘM de zeci de ori. Domnia sa a fost și este invitat în calitate de 
membru al Comitetului Știinţific Internaţional al conferinţelor știinţifice in-
ternaţionale organizate de institutul nostru în domeniul chimiei compușilor 
coordinativi, supramoleculari și macrociclici. În cadrul acestor conferinţe 
savantul Ionel Haiduc a ţinut multe lecţii plenare în domeniile chimiei con-
temporane.

De fiecare dată când acad. Ionel Haiduc vine la Institutul de Chimie al 
AȘM toţi chimiștii basarabeni îl așteaptă cu mare nerăbdare pentru a-l avea 
în preajmă și pentru a-i asculta plenarele Domniei sale în domeniul chimiei 
coordinative, supramoleculare, macrociclurilor, organometalice, compușilor 
biologic activi ai metalelor. Noi, chimiștii basarabeni, ne mândrim că îl cu-
noaștem pe contemporanul nostru, acad. Ionel Haiduc, care cu adevărat este 
un munte al chimiei contemporane, un celebru savant, un filosof în știin-
ţe „dure” cum numește Domnia sa știinţele naturii în interviul dat cu titlul 
„Promovarea cercetării de excepţie”.

Acad. Tudor LUPAȘCU,
Literatura și arta, nr. 17, 2007, p. 3 
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MIHAIL REVENCO, SAVANT ŞI PROMOTOR  
AL ŞTIINŢEI

Mihail Revenco (născut în comuna Bădiceni, Soroca, la 17 februa-
rie 1947) – școala medie Bădiceni (1964), Facultatea de Chimie a 

Universităţii de Stat (1969), doctor în știinţe chimice (1973), doctor habilitat 
în chimie (1991), profesor universitar (1992). Cadru didactic la Universita-
tea Agrară (1972-1987), Institutul Hidrotehnic, Blida Algeria, (1978-1982), 
Universitatea de Stat din Moldova (din 1987 până în prezent). Șeful Catedrei 
chimie analitică și organică la USM (1988-2006), decanul Facultăţii de Chi-
mie și Tehnologie Chimică (2007). Specialist în Chimia coordinativă și anali-
tică. S-a afirmat  ca un organizator iscusit al procesului de studii universitare, 
profesor erudit apreciat de colegi și studenţi,  savant  talentat de talie interna-
ţională, conducător de proiecte știinţifice realizate cu participarea echipelor 
din Europa și SUA în cadrul programelor INTAS, NATO, CRDF, SCOPES. 
Interesele știinţifice sunt axate spre reacţiile de asamblare și valorificarea lor 
în scopuri analitice sau medico-biologice. A contribuit la reformarea învă-
ţământului liceal, autor al curriculumului și manualului la bazele analizei 
chimice. A publicat peste 320 de publicaţii știinţifice, 4 manuale, 7 brevete, 
12 materiale didactice. Laureat al Premiului de Stat în domeniul Știinţei și 
Tehnicii (1995), Om Emerit al Republicii Moldova (1996). 

O școală știinţifică se formează din greu. Pentru aceasta este nevoie de 
multă răbdare, talent, inteligenţă, insistenţă și, nu în ultimul rând, de un ar-
hitect iscusit. Profesorul universitar Mihai Revenco a avut noroc de toate 
aceste calităţi care au format fundamentul de bază la crearea școlii sale ști-
inţifice. 

Primele „cărămizi” pentru actuala școală de chimie analitică coordina-
tivă Dlui a început a le „pune” încă fiind student la Facultatea de Chimie a 
USM prin anii 1965, când, sub conducerea, pe atunci, a doctorului în chimie, 
(în prezent regretatul academician Nicolae Gărbălău), a făcut primii pași în 
activitatea sa știinţifică în cadrul Institutului de Chimie al Academiei de Ști-
inţe a Moldovei. În Laboratorul Chimie Anorganică se obţineau noi compuși 
chimici coordinativi, se studiau structura și proprietăţile lor chimice, apă-
reau articole știinţifice în reviste de prestigiu, brevete de invenţii, se făceau 
comunicări la forurile știinţifice naţionale și internaţionale.
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Totul a mers bine până la începutul anilor 70, când dl Mihai Revenco 
era doctorand. Colegii lui de doctorantură obţineau noi rezultate știinţifice, 
pe când domnia sa „se împotmolise” într-o sinteză chimică a unor compuși 
coordinativi timp de vreo doi ani. Obţinea niște rezultate care nu se încadrau 
nicidecum în cele cunoscute în domeniul chimiei coordinative de pe atunci. 
Mulţi evitau chiar să discute rezultatele știinţifice obţinute, considerându-le 
false. Alături de M. Revenco, în această perioadă grea, a fost doar chimis-
tul  Nicolae Gărbălău. Nici dânșii nu conștientizau până la capăt că în acele 
momente se descoperea o nouă direcţie de sinteză în chimia coordinativă –  
metoda de asamblare a liganzilor pe bază de tiosemicarbazide în prezenţa 
ionilor de metale.

Așa s-a născut metoda templată de sinteză a acestei grupe de compuși 
coordinativi, care este actualmente recunoscută și utilizată în toată lumea și 
a devenit una din pietrele de temelie în metoda de asamblare a moleculelor 
mari. Crescut și educat în școala  academicianului N. Gărbălău până la nive-
lul de doctor habilitat în chimie, dânsul nu a ratat ocazia să-și găsească eu-l 
său, care a păstrat cele mai frumoase calităţi ale premergătorilor. Dezvoltarea 
vertiginoasă a societăţii, tehnocratizarea ei prin dezvoltarea rapidă a indus-
triei are loc în ultimii ani cu valorificarea unor noi materiale cu proprietăţi, 
care cer nu numai o anumită structură, dar și un grad sporit de puritate. 
Prezenţa anumitelor specii la nivel de ppb modifică dramatic proprietăţile 
multor compozite utilizate în electronică în calitate de materiale magnetice, 
optice , semiconductori, senzori; conduc la pierderea unor proprietăţi impor-
tante ale materialelor folosite în industria atomică în calitate de modificatori 
ai reacţiilor nucleare. Activitatea unor enzime bazate pe prezenţa urmelor 
de metale încorporate într-o matrice organică stă la baza unui șir de procese 
vitale și asigură funcţionarea cu succes a multor sisteme biologice. Detașarea 
metalului de la aceste enzime, conduce la dezactivarea lor, la apariţia unor 
boli, a căror diagnosticare este dificilă sau deseori chiar și imposibilă.

Având la dispoziţie metode exacte și credibile de determinare a urmelor 
de metale, devine posibilă nu numai identificarea rolului metalului în aceste 
procese, dar și prevenirea și diagnosticarea bolilor cauzate de dezactivarea 
sau lipsa enzimelor respective.

În soluţionarea acestor probleme un rol deosebit aparţine metodelor cu 
o sensibilitate înaltă de determinare a concentraţiilor substanţelor la nivel 
de urme, printre care un rol important revine metodelor electrochimice cu 
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acumularea speciilor pe electrod. Această grupă de metode folosește pentru 
preconcentrare procedee de acumulare de scurtă durată a speciei  respective 
din soluţia analizată și include metodele voltametrice cunoscute sub denu-
mirea de voltametria cu stripping anodic sau catodic. Ele se deosebesc prin-
tr-o sensibilitate mărită și câștigă în faţa altor metode prin faptul că folosesc 
un echipament mai puţin sofisticat și mai puţin costisitor. Eficienţa lor este 
dependenţă de natura electrodului folosit, tehnica și agentul de acumula-
re, modul de înregistrare a semnalului analitic etc. Astfel, elaborarea unor 
noi metode de analiză voltametrică cu stripping este o problemă actuală și 
prezintă interes atât teoretic, cât și practic. Pe acest fundament a apărut și 
continuă să progreseze frumos școala știinţifică a profesorului M. Revenco. 

Meritul acestei școli este aplicarea reacţiilor de asamblare în scopuri 
analitice, valorificarea analitică a compușilor coordinativi. În baza lor au fost 
propuse compoziţii originale pentru membranele senzorilor potenţiome-
trici, dispozitive comode pentru analiza și controlul analitic al conţinutu-
lui speciilor ionice. Au fost elaborate bazele știinţifice ale chimiei analitice 
coordinative cu derivaţi polifuncţionali, domeniu pe care îl promovează cu 
multă dragoste împreună cu elevii săi și în prezent. Dovadă că școala știin-
ţifică a prof. M. Revenco este durabilă poate servi recunoașterea acesteia pe 
plan mondial, inclusiv și prin obţinerea multor granturi știinţifice din partea 
NATO, a Uniunii Europene, a Fundaţiei de Cercetare-Dezvoltare din SUA, 
a Ministerului Educaţiei și Știinţei din România etc. Tematica cercetărilor 
acestui grup este apreciată în cadrul comunicărilor făcute în diferite centre 
știinţifice, conferinţe și congrese internaţionale, lucrărilor publicate în revis-
te prestigioase de specialitate. 

Dr. hab. Tudor LUPAȘCU,
Ziarul Universitatea, nr. 3, 2004, p. 3
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CINE INVESTEŞTE ÎN ŞTIINŢĂ  
CULEGE ROADE BOGATE

Motto: Toate curentele sociale generoase pornesc 
de la ştiinţă, literatură, artă, învăţătură.  

(V. Hugo)

În rândurile ce urmează ne vom strădui să demonstrăm că, începând 
cu 2004, an în care în fruntea Academiei de Știinţe a venit o nouă 

echipă, lucrurile în viaţa noastră știinţifică s-au schimbat în bine. Vom proba 
această afirmaţie în baza analizei situaţiei din cadrul Institutului de Chimie 
al AȘM, cu atât mai mult cu cât avem ce compara.

Este cunoscut faptul că pentru a pătrunde în tainele naturii - nedesco-
perite în mare parte, dar cunoașterea cărora ar deschide noi orizonturi ome-
nirii - se cer tehnologii performante. În toată lumea, pentru atingerea acestui 
scop, la institutele de cercetare sunt create centre știinţifice de performan-
ţă. Așa s-a procedat și la AȘM. Prin Hotărârea Consiliului Suprem pentru 
Știinţă și Dezvoltare Tehnologică nr. 209 din 30 noiembrie 2006, în cadrul 
Institutului de Chimie, a fost creat Centrul de chimie fizică și nanocompozi-
te, care are drept obiectiv prioritar asigurarea cercetărilor știinţifice cu utilaj 
performant pentru întreaga știinţă din domeniu în Moldova. Doar în 2008, 
Institutul de Chimie a procurat utilaj știinţific care ne permite să realizăm 
cercetări atât fundamentale, cât și aplicative la nivel mondial.

În aceeași perioadă au fost efectuate reparaţii capitale și curente ale blo-
cului de chimie, care găzduiește 11 subdiviziuni ale AȘM. A fost schimbat 
acoperișul blocului, nereparat timp de mai bine de 45 de ani, au fost readuse 
în stare de funcţionare mai multe laboratoare de cercetare și alte spaţii co-
mune. În urma acestor reparaţii, Institutul de Chimie a obţinut un alt aspect 
și, evident, un alt conţinut. Îi Invităm pe toţi doritorii în vizită la Institutul de 
Chimie, ca să se convingă de aceste schimbări esenţiale. 

Situaţia favorabilă care s-a creat în institut a devenit atractivă pentru 
tinerii cercetători. Astfel, la Institutul de Chimie sunt angajaţi în prezent  
44 de tineri cercetători, ceea ce constituie 40 % din numărul total de cercetă-
tori știinţifici, fapt care ne bucură. 

În context, ţinem să menţionăm încă un indiciu important, care ne de-
monstrează că reformele de la institut sunt pe calea cea dreaptă. La Institutul 
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de Chimie s-au întors, din ţările din Europa de Vest și SUA, cinci cercetători 
valoroși, care au acumulat o experienţă bogată în cercetare. Numărul cercetă-
torilor reîntorși acasă este încă mic, dar tendinţa indică revenirea la normali-
tate. Mai avem și o altă mare speranţă - așteptăm cu mare nerăbdare primele 
promoţii de cercetători ale Universităţii Academice, care sunt școliţi în spirit 
occidental, nu într-un sistem de învăţământ pedagogic, ci în unul de cercetare, 
capabil să asigure armonizarea realizărilor știinţifice cu cele ale cercurilor an-
treprenoriale și să acopere, astfel, necesităţile reformării economiei naţionale. 

Situaţia favorabilă care s-a creat în cadrul institutului a fost posibilă graţie 
viziunilor moderne ale președintelui Academiei de Știinţe, acad. Gheorghe 
Duca. Domnia Sa promovează cu insistenţă ideea că o societate prosperă poa-
te fi bazată doar pe cunoaștere. În această ordine de idei, la AȘM cercetarea 
a fost divizată, în fond, în două categorii - cercetarea în concordanţă cu pro-
gramele de cercetare aprobate de guvern și cercetarea în cadrul proiectelor 
câștigate prin concurs. Ne-au fost oferite mai multe oportunităţi, între care: 
proiecte în cadrul programelor de stat, proiecte în cadrul programelor pentru 
tineret, proiecte în cadrul acordurilor de colaborare cu Fondul de Cercetări 
Fundamentale din Federaţia Rusă și Belarus, cu Ministerele Educaţiei și Știin-
ţei din Ucraina și Germania. Este adevărat, concursurile sunt foarte exigente.

Pentru un loc se „bat” trei-patru proiecte. Câștigă, însă, cei care au rezul-
tate performante, câștigă echipa capabilă, înzestrată cu echipament necesar în 
vederea realizării obiectivelor propuse în cadrul proiectului. Anume spiritul de 
concurenţă sănătoasă - câștigă cel mai bun - ne-a mobilizat și ne-a motivat pe 
noi, cei de la Institutul de Chimie, să atingem rezultate relevante. Drept dovadă 
sunt și rezultatele din 2008, an în care cercetătorii institutului au câștigat prin 
concurs șapte proiecte, dintre care patru pentru tinerii cercetători.

Recent au fost lansate și proiectele în colaborare cu instituţiile de cerce-
tare din România, în cadrul acordului de colaborare între Academia de Știin-
ţe a Moldovei și Ministerul Educaţiei, Cercetării și Tineretului din România. 
Ne exprimăm convingerea că, după recenta întrevedere a președinţilor Aca-
demiilor de Știinţe din R. Moldova și România, cooperarea noastră specială, 
pe toate dimensiunile, va cunoaște o relansare energică.

AȘM pune un accent deosebit pe implementarea rezultatelor cercetări-
lor în practică. În acest scop a fost creată Agenţia pentru inovare și transfer 
tehnologic, căreia îi revine misiunea de organizare a concursurilor și selec-
tare a celor mai valoroase și viabile proiecte de implementare în practică a 
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invenţiilor și inovaţiilor savanţilor noștri. Chiar dacă invenţiile și inovaţiile 
savanţilor noștri au fost apreciate cu diplome și medalii de aur, argint sau 
bronz la diverse saloane internaţionale de inventică, nu este deloc ușor să 
convingi un om de afaceri că realizarea știinţifică este valoroasă și că în urma 
acestui transfer tehnologic businessmanul va avea un profit sigur. Și aceasta - 
din simplul motiv că cel care dorește să implementeze know-how-ul trebuie 
să achite din start 50 % din suma proiectului.

Recunoaștem că în acest domeniu întâmpinăm încă unele greutăţi, dar 
nimic nu este ușor la începuturi, mai cu seamă într-un stat în care nivelul 
dezvoltării economice lasă mult de dorit. Cu toate acestea, faptul că, în anul 
2008, Agenţia pentru inovare și transfer tehnologic a realizat proiecte care au 
adus venituri de 50 milioane lei demonstrează că mergem în direcţia progre-
sului occidental, cercurile de business devenind tot mai receptive la ultimele 
realizări știinţifice. În definitiv, colaborarea știinţă-business va culmina cu un 
impact extrem de benefic asupra economiei naţionale în ansamblu. 

Avem multe succese și pe dimensiunea cooperării știinţifice cu fundaţi-
ile pentru cercetare din SUA și UE, precum CRDF, MRDA, INTAS-Moldova 
ș.a. Aceste fructuoase colaborări demonstrează faptul că AȘM nu a atins ac-
tualele performanţe doar cu alocaţiile din buget, ci și cu ajutorul unor fon-
duri, echipamente tehnice ultramoderne, evaluate la circa 15 mln. euro, ob-
ţinute de peste hotare, graţie oportunităţilor create de conducerea AȘM, care 
și-a pus bunele, vechile relaţii cu savanţii europeni și americani în beneficiul 
întregii comunităţi știinţifice, inclusiv din cadrul universităţilor.

Evident, apare întrebarea firească: bine, domnilor savanţi, aţi primit atâ-
ţia bani, dar ce a dat în schimb Institutul de Chimie știinţei, societăţii, econo-
miei naţionale? Vom prezenta succint realizările institutului în 2008. Au fost 
publicate 165 de lucrări știinţifice, între care: două monografii, 27 de articole 
în reviste internaţionale, 31 de articole în reviste naţionale, șapte brevete de 
invenţie, au fost depuse 14 cereri pentru brevet și o cerere de marcă, 101 co-
municări la manifestări știinţifice. Au fost realizate cercetări în cadrul a nouă 
granturi internaţionale cu diverse fundaţii de cercetare-dezvoltare (INTAS, 
SCOPES, CRDF/MRDA, AȘM și Fondul de Cercetări Fundamentale din Be-
larus și din Rusia).

În baza invenţiilor elaborate de Institutul de Chimie, în 2009, la SA 
„Monolit” s-a dat în exploatare o linie tehnologică de mare tonaj de produce-
re a materialelor de construcţie. În baza invenţiilor cercetătorilor institutului 
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și ai Universităţii Tehnice, cu sprijinul businessmanilor din SUA, în Parcul 
tehnologic al AȘM se pune în funcţie o linie tehnologică de producere a blo-
curilor de construcţie, în baza materiei prime locale, care sunt mai ieftine și 
mult mai rezistente în comparaţie cu analogii acestei invenţii. La Combinatul 
de Tutun din Chișinău continuă implementarea aromatizatorilor elaboraţi 
de cercetătorii noștri. Preparatele „Gajazot” și „Virinil” sunt implementate în 
viticultură pentru sporirea rezistenţei viţei-de-vie la boli provocate de fungi. 
În prezent, la Ștefan Vodă se implementează tehnologia de producere a căr-
bunilor activi din materie primă locală.

La patru clinici republicane au fost testate cu succes preparatele medi-
camentoase obţinute în baza substanţei active Enoxil, preparată din seminţe 
de struguri. La Institutul de selecţie pentru culturile de câmp din Bălţi și la 
Institutul Naţional al Viei și Vinului, în condiţii de câmp, preparatul Enoxil 
a trecut cu succes testările pentru tratarea maladiilor provocate de fungi la 
unele culturi importante pentru economia naţională, precum sfecla de za-
hăr și viţa-de-vie. În cadrul Programului de Stat „Cercetări știinţifice și de 
management ale calităţii apei”, Institutul de Chimie realizează patru proiecte 
care au ca obiective elaborarea și perfecţionarea tehnologiilor de potabilizare 
a apelor de suprafaţă și subterane, obţinerea hidrogenului prin fotoliza apei 
etc. După cum vedeţi, cine investește în știinţă culege și roade bogate.

În context, adăugăm o știre îmbucurătoare privind domeniul care ne 
frământă pe toţi - apa potabilă. La 13 noiembrie 2009, la Istanbul, acad. Ghe-
orghe Duca, reprezentant de referinţă al chimiștilor moldoveni, a participat 
la ședinţa Fondului Mărilor Caspică si Neagră și a fost ales coordonator al 
proiectelor de granturi în fondul pentru știinţă, inovare și educaţie, ceea ce 
deschide noi oportunităţi nu numai pentru AȘM, ci și pentru perspectivele 
de aderare a R. Moldova la UE. 

Precum spunea Francis Bacon, știinţa și puterea sunt unul și același lu-
cru. Tocmai de aceea, luând în considerare situaţia precară în care se află  
R. Moldova atât din punct de vedere economic, cât și spiritual, considerăm 
că trebuie să manifestăm maximă responsabilitate pentru cele afirmate în 
public, să nu ne aventurăm în critici sterile de dragul unor interese înguste de 
grup, ci să ne suflecăm mânecile și să contribuim, fiecare în domeniul său, la 
prosperarea acestui chinuit popor. Misiunea omului de știinţă, a intelectuali-
tăţii, în general, este una nobilă, nu de învrăjbire a societăţii, dar de unificare 
a ei în jurul unor valori perene. 



Mihai Eminescu afirma în opera sa publicistică că „...administraţia este 
o știinţă”. O spunem în cunoștinţă de cauză: colegul nostru, chimistul, aca-
demicianul Gheorghe Duca este versat și în arta acestei știinţe, iar istoria va 
demonstra, prin simple comparaţii, că am avut dreptate.

Tudor LUPAȘCU, directorul Institutului de Chimie  
al AȘM, dr. habilitat, prof.  

Constantin TURTĂ, director executiv al Centrului de chimie fizică  
și nanocompozite, membru corespondent  

Pavel VLAD, șef de laborator, academician  
Ion GERU, șef de laborator, membru corespondent, 

Ziarul Timpul, 10 decembrie 2009, nr. 225
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ION VATAMANU, CHIMIST DE CERTĂ VALOARE

Ion Vatamanu a început a „intra” în tainele știinţei chimice prin anii 
1950, pe când era student la Facultatea de Chimie a Universităţii de 

Stat din RSS Moldovenească. Cercetările știinţifice au luat amploare după 
anul 1960 când Ion Vatamanu absolvind facultatea este repartizat la Institu-
tul de Chimie al AȘM și angajat  în calitate de laborant în Laboratorul chi-
mie analitică prin ordinul nr. 40 din 12.IX.1960, semnat de reputatul savant 
Antonie Ablov. Sub conducerea academicianului Iurie Lealicov, pe atunci 
șeful Laboratorului Chimie Analitică tânărul laborant Ion Vatamanu începe 
cercetările în domeniul evidenţierii proceselor și a mecanismelor de formare 
a compușilor complecși în soluţie și pe suprafaţa electrodului picurător de 
mercur prin metoda polarografică. Rezultatele știinţifice au permis elabo-
rarea a noi metode electrochimice de detectare a unui șir de ioni cu valenţă 
mixtă în diverse obiecte ale mediului ambiant.

Utilizarea efectelor de cataliză și de absorbţie care se produceau în solu-
ţii și pe electrod au permis mărirea de 200 – 300 ori a sensibilităţii metodelor 
propuse. În calitate de liganzi în aceste procese au fost utilizaţi diverși com-
puși bidentaţi care conţin grupări O, O- și N, O-.

Rezultatele cercetărilor vizând procesele de formare a compușilor com-
plecși au demonstrat că reacţiile chimice care decurg sunt complexe și depind 
de mulţi factori. Pentru elucidarea acestor fenomene au fost deduse formu-
lele matematice care descriu relaţiile dintre curentul de schimb și potenţialul 
de echilibru în procesele de oxidare-reducere ce se realizează în soluţie și pe 
suprafaţa electrodului.

Studiile vizând influenţa substanţelor tensioactive asupra proceselor de 
oxidare-reducere a complecșilor ionilor metalelor cu valenţă mixtă au per-
mis de a stabili posibilitatea deplasării potenţialelor redox în sistemul ion/
metal. Acest fenomen a permis elaborarea  metodelor de detectate a ionilor 
metalelor care au potenţiale redox apropiate din amestecul acestora.

Rezultatele pe care le obţinea tânărul laborant n-a lăsat indiferentă con-
ducerea institutului. Astfel, prin ordinul directorului Institutului de Chimie în 
1964 Ion Vatamanu este transferat în funcţie de cercetător știinţific inferior. 

În anul 1971 Ion Vatamanu susţine cu succes teza de doctor în chimie 
la Consiliul Specializat de pe lângă Universitatea „Ivan Franco” din Lvov cu 
tema „Studiul oscilopolarografic al complecșilor de bismut(III), zinc(II) și 
stibiu(III) cu liganzi adecvaţi și aplicarea acestor complecși în analiză”.
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În 1973 este ales prin concurs la postul de șef al Laboratorului metode 
electrochimice de cercetare. În calitate de șef de laborator Ion Vatamanu a 
depus multe eforturi pentru a lărgi domeniul de cercetare. Astfel, au început  
cercetări în domeniul elaborării metodelor de determinare a pesticidelor în 
apele naturale, produsele alimentare etc. Cercetările realizate au permis ela-
borarea unor  metode performante de determinare a poluanţilor de natură 
organică și anorganică în diverse componente ale mediului ambiant.

Pe parcursul activităţii sale știinţifice cercetătorul Ion Vatamanu a publi-
cat mai mult de 100 lucrări știinţifice, inserate în reviste prestigioase din ţară 
și străinătate, printre care trei monografii și trei brevete de autor.

În timpul activităţii sale în cadrul Institutului de Chimie al AȘM Ion 
Vatamanu când obosea de chimie se ocupa de poezie. Astfel, în pereţii La-
boratorului de metode electrochimice de analiză al Institutului de Chimie au 
fost scrise cred că sute, dar poate și mii de poezii. Se întâmpla ca seara târziu, 
după orele de program Ion Vatamanu ne invita în biroul său și noi, chimiștii, 
eram primii ascultători-cititori ai poeziilor Domniei sale, de pe care cerneala 
încă nu reușise să se usuce.

În acele timpuri când Ion Vatamanu era șef de laborator, orice activitate 
știinţifică era planificată. Era planificată și susţinerea tezelor de doctor habi-
litat. În această listă era și numele Ion Vatamanu. Ţin minte, la o ședinţă a 
Consiliului știinţific al Institutului de Chimie Ion Vatamanu făcea un banc 
zicând că el este de acord să susţină teza de doctor habilitat, dar cu o singură 
condiţie – ca dânsul s-o susţină într-o zi de joi, iar regretatul Valeriu Ropot 
s-o susţină vinerea imediată, ca să se organizeze un singur banchet. Au tre-
cut anii dar, din păcate, nu am avut norocul să apucăm acea joi și acea vineri 
pentru că prea tânăr a plecat dintre noi în lumea celor drepţi.

Lucrările știinţifice ale savantului Ion Vatamanu sunt și astăzi opere de 
certă valoare în domeniul electrochimiei și fac parte din patrimoniul știinţi-
fic internaţional.

Dr. hab. Tudor LUPAȘCU,
Literatura și arta, nr. 17, 2007, p. 4
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GRIGORE TIMCO – CHIMISTUL CARE  
A CONFECŢIONAT POTCOAVE  

ŞI COROANE DIN METALE GRELE

O naţiune se face cunoscută în lume prin personalităţile pe care le are 
în toate domeniile vieţii. Oamenii de știinţă, de rând cu scriitorii, 

compozitorii, artiștii, actorii, regizorii, inginerii, medicii, diplomaţii etc. fac 
cu prisosinţă parte din rândurile mesagerilor care contribuie la promovarea 
imaginii unui stat în lume. Acest fapt se manifestă prin introducerea în circu-
itul știinţific a rezultatelor știinţifice performante obţinute și materializate în 
invenţii, inovaţii, monografii, articole publicate în reviste internaţionale de 
prestigiu. Astfel, alături de un nume românesc care semnează aceste materia-
le știinţifice mai apare și locul de origine a cercetătorilor, adică ţara, instituţia 
știinţifică în care s-au realizat cercetările.

Cu siguranţă, unul dintre numele de chimiști ai Basarabiei contempo-
rane este  Grigore Timco, care pe parcursul a mai mult de 10 ani își aduce 
o contribuţie substanţială la dezvoltarea știinţei, chimiei  contemporane pe 
toate continentele Globului Pământesc.

Grigore Timco, modest din fire, a reușit să cucerească simpatia chimiș-
tilor moldoveni, a celor din ţările CSI, Uniunii Europene, SUA, Canada, Ja-
ponia, China etc. încă din anii 80 ai secolului trecut, fiind angajat în câmpul 
muncii în cadrul Institutului de Chimie al ASM, după ce a absolvit cu brio 
Facultatea de Chimie a USM. Pe atunci compușii coordinativi pe care îi obţi-
nea Grigore Timco nu se încadrau în legităţile știinţifice cunoscute: cercetă-
torul obţinea niște compuși coordinativi pe care toţi chimiștii la acea vreme îi 
considerau niște aberaţii. Tânărul Timco nu s-a lăsat bătut în această situaţie, 
continuându-și investigaţiile în scopul elucidării structurilor, proprietăţi-
lor fizice, fizico-chimice și chimice ale noilor combinaţii chimice. Ulterior,  
G. Timco a demonstrat că de fapt a descoperit o nouă clasă de compuși co-
ordinativi care au fost numiţi compuși macrociclici ai acizilor carboxilici ce 
conţineau 6, 8, 12 atomi de metale de tranziţie. Utilizând tehnici moderne de 
cercetare cu raze X, cercetătorul a demonstrat că acești noi compuși au formă 
de potcoave sau de coroană. Aceste rezultate au fost publicate în reviste inter-
naţionale de prestigiu. Astfel, Chișinăul a devenit cunoscut în multe centre 
știinţifice prestigioase din lume. Numele chimistului Grigore Timco intră, 
tot mai temeinic, în lumea știinţifică a chimiștilor.
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Într-un articol pe care l-am publicat în săptămânalul „Literatura și Arta” 
acum aproape 10 ani, despre reputatul și regretatul academician Nicolae 
Gărbălău, spuneam că printre elevii școlii știinţifice creată de marele chimist 
se numără și Grigore Timco. Astăzi pot constata cu satisfacţie că Grigore 
Timco își construiește propria școală știinţifică bazată pe noi cercetări asupra 
compușilor macrociclici sintetizaţi de domnia sa și de către elevii săi.

Rezultatele obţinute de către doctorul în chimie Grigore Timco nu au 
putut rămâne neobservate de către cercetători de renume din diferite centre 
știinţifice mondiale. Astfel, din anul 2002 Grigore Timco este invitat pentru 
a efectua cercetări în centrele știinţifice de performanţă din Germania și Da-
nemarca. În prezent compatriotul nostru activează în calitate de cercetător 
știinţific superior la Universitatea din Manchester, Anglia.

Un sentiment de admiraţie și adâncă preţuire ne cuprinde când ne gân-
dim de unde izvorăsc aceste rezultate formidabile ale chimistului Grigore 
Timco. Analizând acest nume de familie Timco, am stabilit că el provine de 
la calificativele – Talentat, Inteligent, Modest, Competent, Onest.

Aflându-se departe de meleagurile natale, cu siguranţă Grigore Timco 
își iubește cu mare patimă baștina, străduindu-se cu tot ce îi este în putere să 
îi ajute pe cei rămași acasă, contribuind astfel la dezvoltarea știinţei chimice 
promovate de chimiștii din Chișinău, la realizarea măsurătorilor la diferi-
te aparate știinţifice performante. Aceste rezultate ne ajută să stabilim pro-
prietăţile fizice, fizico-chimice și chimice ale compușilor polifuncţionali noi 
sintetizaţi în incinta Institutului de Chimie al AȘM utili pentru agricultură, 
industrie, medicină. Pe această cale Vă aduc sincere mulţumiri dle coleg și 
prieten Grigore Timco. Vă doresc multă sănătate și noi realizări.

La mulţi ani !

Cu deosebit respect, dr. hab. Tudor LUPAȘCU
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FEMEIA CARE ESTE PRIETENĂ ŞI CU .... 
MOLECULELE

Scriu despre colegii mei doar atunci când Pământul, în ziua jubileului 
unui coleg(ă), îi spune în șoaptă: eu am realizat împreună cu tine 

atâtea rotaţii în jurul Soarelui câţi ani ai împlinit, să fii sănătoas(ă), ca să  ne 
mai rotim mulţi ani înainte împreună. 

În această zi marcantă nici Soarele nu va întârzia să apară pe orizont, 
confirmând acest adevăr și cu razele sale auri-va lumina și încălzi sufletul și 
inima omagiatului(ei) mai puternic ca de obicei.

Spre seară și Luna va apărea pe cer ca sa vadă și ea persoana în cauză și să-i 
spună: „numai eu pot să vă luminez și încălzesc în timpul nopții dragii mei”.

Pentru doamna Aculina Arîcu, doctor habilitat în știinţe chimice, direc-
tor al Institutului de Chimie, se vor întâmpla toate acestea la 11 iunie 2019. 
Evident, noi, colegii, împreună cu Soarele, Pământul și Luna îi vor spune:  
La Mulţi Ani cu sănătate, dragă colegă!

Datoria fiecărui Om care vieţuiește pe acest Pământ este ca să creeze, să 
construiască, să făurească, să editeze, să producă noi și noi opere materiale 
și spirituale. De ele au nevoie contemporanii noștri, de ele vor avea nevoie și 
generaţiile care vor veni după noi.

Fiecare om are o specialitate pe care o obţine datorită studiilor la diferite 
niveluri și care îi servește toată viaţa „unealtă” de creaţie. O specialitate nobilă 
are și Dna Aculina Arîcu. Domnia sa, în baza studiilor de la Universitatea de 
Stat din Moldova, pe care a absolvit-o în 1981, a obţinut specialitatea de chi-
mistă organician. Un chimist are de a face cu sinteza, separarea, studierea com-
poziţiei, structurii și proprietăţilor noilor substanţe chimice. Urmare a acestor 
îndeletniciri, chimistul stabilește domeniile de utilizare a acestor substanţe. Un 
savant-cercetător chimist mai are și alte preocupări speciale, și anume: de a 
iubi moleculele și de a le face mai nobile și mai active – în lupta cu bacteriile, 
ciupercile, virușii, mai eficiente – în  luptă cu diferite patologii umane, animale 
și vegetale, mai energizante – în procesele de cataliză, fotoliză. Pentru aceasta 
savantul-chimist cugetă profund și, apoi, ia decizia cum să modifice substan-
ţele chimice, în primul rând – cele naturale de origine vegetală și animală, ca, 
în urma acestor intervenţii, molecula să obţină însușirile enumerate mai sus.

Savanta chimist Aculina Arîcu se preocupă de aceasta de mai mult de  
38 de ani. Un mare suport metodologic și știinţific l-a avut Dna Aculina Arîcu 
de la răposatul academician Pavel Vlad, savant cu renume mondial. Anume aca-
demicianul Pavel Vlad a învăţat-o pe Dna Aculina Arîcu să fie prietenă cu mole-
culele ca să le dea noi însușiri benefice pentru industrie, medicină și agricultură.
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Doamna Aculina Arîcu activează din anul 1981 în Laboratorul  de chi-
mie a compușilor naturali și biologic activi al Institutului de Chimie. În acest 
laborator jubiliara noastră a însușit fina profesie de a modifica configuraţia ge-
ometrică a moleculelor substanţelor naturale, oferindu-le proprietăţi nobile: 
odorifere, antimicrobiene, antioxidative, anticancer etc. Cercetările realizate 
de Dna Aculina Arîcu pe parcursul celor 38 de ani s-au soldat cu acumula-
rea a noi cunoștinţe fundamentale în domeniul stabilirii influenţei factorilor 
structurali, sterici și electronici în compușii organici din clasa terpenoidelor 
asupra proceselor de formare chemo-, regio-, sterioselectivă a legăturilor in-
termoleculare C-C și C-N. A fost stabilită selectivitatea reacţiilor de scindare 
fotolitică și ozonolitică a compușilor labdanici și drimanici, în scopul obţinerii 
terpenoidelor polifuncţionalizate, precursori ai compușilor bioactivi. Analiza 
rezultatelor știinţifice obţinute a permis punerea în evidenţă a noii direcţii de 
cercetare în chimia terpenoidelor, care a făcut posibilă sinteza unei serii de 
noi compuși drimanici norlabdanici optic activi, inclusiv a celor care conţin 
în structura moleculei atomi de azot și halogeni. Acești compuși reprezintă 
o materie primă importantă pentru sinteza moleculelor mai complicate cu o 
mare valoare practică cu proprietăţi biologic active pentru aplicaţii în industria 
farmaceutică, de parfumerie, cosmetică, alimentară etc. Este de menţionat și 
faptul că o bună parte de produși cu molecule mirositoare au fost implementaţi 
în practică. Valorificarea noilor produse aromatice în economia naţională a 
permis obţinerea unui efect economic de circa 4 milioane de lei. Acest fapt, din 
păcate, este rar întâlnit în timpul nostru în domeniul cercetării și dezvoltării.

Și pentru ca rezultatele cercetărilor știinţifice obţinute de Dna  doctor 
habilitat Aculina Arîcu să fie cunoscute lumii știinţifice de pe Terra, Dom-
nia sa le-a publicat în 3 monografii, 4 articole de sinteză, 35 de articole în 
reviste cu factor de impact, 20 de brevete de invenţii și le-a prezentat la circa 
40 foruri știinţifice naţionale și internaţionale. Invențiile Doamnei Aculina 
Arîcu au fost prezentate la saloanele de invenție din Geneva, Bruxelles, Bei-
jing, Seul, Iași, Chișinău la care au fost apreciate cu medalii de aur și argint.

Doamna Aculina Arîcu este un om cu suflet mare, cu caracter nobil, 
cu inimă care emană energie pozitivă. Zâmbetul fin al Doamnei jubiliară te 
liniștește, te face să fii mai atent, mai conștient. Energia pozitivă pe care o 
emană Dna Aculina Arîcu face să atragă în preajma Dumneaei zeci de tineri 
studenţi, masteranzi și doctoranzi. Domnia sa îi învaţă pe tinerii cercetători 
să iubească și ei moleculele și să le transforme în substanţe utile societăţii 
și… succesele nu întârzie să vină – diplomele de licenţă, de masterat și de 
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doctor în știinţe chimice, pe care le primesc discipolii Dnei doctor habilitat 
Aculina Arîcu, vorbesc de la sine.

Am avut fericirea și norocul să o am alături timp de 17 ani în funcţie 
de vicedirector pe probleme de știinţă pe Doamna doctor habilitat Aculina 
Arîcu. Pe tot parcursul activităţii sale în această funcţie, Dna Aculina Arîcu 
a promovat o atitudine serioasă, cumpătată, responsabilă, inteligentă, disci-
plinată, corectă în procesul realizării obligaţiunilor de serviciu statutare ale 
directorului adjunct pe probleme de știinţă.

În toamna anului 2018, Doamna Aculina Arîcu a trecut prin toate eta-
pele prevăzute în regulamentul vizând alegerea directorilor instituţiilor aca-
demice. A fost doar un singur candidat la funcţia de director în Institutul 
de Chimie și aceasta nu din motivul că în institut nu mai sunt savanţi care 
merită să fie la cârma acestei unităţi de cercetare-dezvoltare – pur  și simplu 
nimeni nu a îndrăznit să-și încerce puterile, pentru că știa că Doamna Acu-
lina Arîcu va câștiga concursul, fiind pregătită și testată de viaţă pentru a 
deţine acest post.

De cinci luni Doamna director Aculina Arîcu, dimineața de la prima 
oră și până seara târziu, muncește și depune tot sufletul, toate cunoștinţele și 
priceperile pentru a menţine nivelul înalt al Institutului de Chimie în aceste 
timpuri tulburi, nivel pe care institutul nostru l-a avut permanent.

Cinci ani în urma i-am dorit Doamnei Aculina Arîcu, exprimându-mă 
în termeni chimici, următoarele: valenţe trainice cu cei dragi, echilibre stabi-
le în viaţă, energie suficientă în mișcare, geometrie și configuraţie perfectă a 
trupului, procese și mecanisme dirijate genetic în organism, lumină lină zi și 
noapte în suflet, sinteze a substanţelor nobile din plin în natură și laborator, 
randamente maxime în activitatea profesională. Mă bucură faptul că urările 
expuse acum cinci ani, în linii mari, s-au împlinit. Evident că acest mesaj 
rămâne și în continuare în vigoare. Aș dori să mai adaug doar ca această 
prietenie cu moleculele să fie reciprocă, astfel, moleculele transformate cu 
miros de ambră, cu proprietăţi terapeutice amplificate și cu capacităţi de a 
pune stăpânire pe toate bacteriile, fungii și virușii patogeni, să o iubească pe 
protagonista lor - Aculina Arîcu.

Vă dorim Mulți  Ani cu sănătate, cu dragoste faţă de cei apropiaţi, un cer 
senin cu pace în suflet și cu noi realizări și bucurii, cu nepoţi și nepoțele, cu 
tot ce e mai frumos și bun în viaţă pe acest Pământ.

Cu deosebit respect, acad. Tudor LUPAȘCU

Literatura și arta, nr. 22, 2019, p. 6



DEDICAȚIE UNUI CAMARAD DE ARME

Dragă Domnule Nicolae Timofte, 

Am aplaudat și eu în ziua de 16 martie a.c. fiind în fața televizoru-
lui când au anunțat rezultatele alegerilor. Mă bucur că generația 

noastră în persoana Dvs. va reprezenta funcția supremă în Republica Mol-
dova. Mă bucur că vă cunosc din anii studenției fiind împreună în echipele 
studențești trimise în Kazahstan în 1968 și în Tiumen în 1969, pentru lucrări 
în construcție. Un sentiment deosebit îmi provoacă și anii 1972-1974, când 
împreună am slujit în calitate de ofițeri în Grupa Armatei Sovietice în RD 
Germană. Știu că sunteți un bărbat principial, serios, deștept și veți promo-
va spusele lui Platon „Îmi ești prieten dar adevărul îmi este mai scump” Vă 
asigur că Institutul de Chimie al AȘM pe care am onoarea să-l conduc de 
mai mult de 10 ani va realiza cercetări științifice care se vor solda cu efecte 
benefice în economia națională.

Cu deosebit respect, 
Tudor LUPAȘCU, dr. hab. în chimie, prof. universitar 
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HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ

                                                                    „Hai să dăm mână cu mână, cei cu inimă română”

                                                                                                                                (V. Alecsandri)

Râul Prut l-am trecut prima dată în toamna anului 1974 cu trenul în 
drum spre Bulgaria, unde am participat la lucrările unei conferințe 

științifice internaționale pentru tinerii cercetători din lagărul socialist - așa se 
numea atunci blocul politic, care aduna toate țările socialiste din Europa. Îna-
inte de plecare am fost instruiți de persoane cu funcții speciale din cadrul co-
mitetului central al comsomolului leninist din RSSM cum să ne comportăm, să 
răspundem la întrebări ș.a.m.d. în timpul delegației. Când am ajuns în Gara de 
Nord din București, m-am coborât din tren și am călcat pentru prima dată pă-
mântul capitalei României. Mă simțeam fericit, dar această fericire n-o puteam 
exprima liber pentru că eram supravegheați de ochiul vigilent al agentului spe-
cial, care era infiltrat în echipa de tineri cercetători.  Dacă nimereai în lista nea-
gră a supraveghetorului, erai sortit să nu ai voie sa treci peste sârma ghimpată 
de zeci de mii de kilometri de la granița URSS ani în șir. Emoții mari am avut și 
la întoarcere, când am traversat România de la Giurgiu până la Ungheni.

Faptul că suntem români o conștientizasem din anii studenției, când ci-
team și multă literatură română procurată de la librăriile „Drujba” din Mosco-
va, Kiev, Odesa. Am fost într-un fel frapat și de faptul că și Karl Marx scria în 
operele sale politice că Basarabia este populată de români. De ce frapat? Pentru 
că contravenea cu ideologia sovietică, conform căreia în Republica Socialistă 
Sovietică Moldovenească locuiesc moldoveni care vorbesc moldovenește.

Conștiința națională se consolida în inima mea și după ce am citit opera 
politică a lui Eminescu, poeziile „Doina”, „Ce-ti doresc eu ție, dulce Româ-
nie”, poezia lui Vasile Alecsandri „Hora unirii” ș.a., lucrări care se transmiteau 
confidențial din mână în mână în timpul studenției mele în anii 1967-1972.

Situația politică, spirituală, culturală s-a schimbat radical după anul 
1985, în timpul „perestroikăi” lui Mihail Gorbaciov. Frecventam regulat 
întrunirile organizate pe scenele din parcul de atunci „Lacul comsomolist”, 
citeam regulat și ziarele progresiste din R. Moldova inclusiv săptămânalul 
„Literatura și arta”, în care se publicau materialele fascinante despre limbă, 
alfabet, originea etnică a basarabenilor, lucrări ale clasicilor literaturii româ-
ne, ale adevăraților istorici ai acestui colț de țară etc. Așteptam fiecare zi de 
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joi a săptămânii ca pe o mare sărbătoare ca să citesc săptămânalul și în mod 
special editorialele semnate de maestrul Nicolae Dabija.

După proclamarea independenței Republicii Moldova am avut o cola-
borare fructuoasă cu colegii din România în domeniul chimiei apelor, chi-
miei adsorbanților carbonici, chimiei nanocompozitelor, chimiei suprafeței 
poroase etc. Aceste colaborări științifice din cadrul proiectelor bilaterale și 
internaționale m-au făcut și mai demn și mai mândru că sunt român „și 
punctum”, după cum spunea marele Eminescu. 

Și dacă suntem români și pe partea dreaptă și pe partea stângă a Prutu-
lui, de ce să nu ne unim? Dumnezeu a creat națiunile ca să fie unite într-o 
țară, într-un stat. De ce s-au reunit nemții, vietnamezii, chinezii și de ce nu 
ne reunim noi românii? Întrebare la care găsim un singur răspuns: pentru că 
suntem îngâmfați, rânzoși, fuduli… Nu predomină scopul final - reunirea cu 
Patria mamă România, dar predomină faptul că fiecare liderași de partid de 
dreapta ar vrea s-o facă ca să rămână erou  național, dar nu reușește. Dacă 
nu ne ascultăm unul pe altul, atunci să-l ascultăm măcar pe Eminescu, care 
scria „Popor românesc, mari învăţături îţi dă ţie această întâmplare! Dacă fiii 
tăi ar fi fost uniţi totdeauna, atunci și pământul tău strămoșesc rămânea unul 
și nedespărţit. Dar veacuri de dezbinare neîntreruptă te-au dus la slăbiciune, 
te-au dus să-ţi vezi rușinea cu ochii!” Istoria lumii ne demonstrează că unirea 
se realizează numai atunci când forțele politice sunt unite.

Sunt mai multe strategii și tactici de reunire, dar cele propuse de asociația 
obștească Sfatul Țării-2 o consider mai veridică, mai reală în condițiile de azi 
să facem pași cu pași începând cu crearea unei confederații dintre cele două 
state românești.

Mă bucură și sondajele sociale care ne demonstrează că numărul 
cetățenilor R. Moldova, care doresc reunirea cu Patria-Mamă crește și acum  
alcătuiesc mai mult de 40 %. Cetățenii Republicii Moldova trebuie să 
conștientizeze că suntem moldoveni, dar toți moldovenii sunt români ca et-
nie și unica cale de a supraviețui este reunirea cu România. „Hai să dăm 
mână cu mână cei cu inima română”, scria moldoveanul Vasile Alecsandri. 
Melodia pe aceste versuri este instalată în telefonul meu mobil și de fiecare 
dată când mă telefonează cineva le răspund „hai draga soră, dragă frate, hai 
c-avem dreptate”.  

Academician, Tudor LUPAȘCU,
Literatua și arta, nr. 48, 2018, p. 2
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SUNTEM ORFANI CU MAMĂ VIE...VIAȚA 
NOASTRĂ ESTE ÎN ACADEMIE

Sunt profund alarmat de unele declarații iresponsabile expuse în ca-
drul ședinței Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și 

mass-media a Parlamentului cu savanții Academiei de Științe a Moldovei pe 
data de 04.07.2019.

Regret că, urmărind scopul de a reîntoarce institutele de cercetare la 
Academie, în cadrul discuțiilor s-a purces la ponegrirea colegilor noștri și a 
modelului de administrate a științei, instituit în 2004 prin Codul cu privire la 
știință și inovare și  s-a vorbit insuficient despre reforma în domeniul științei, 
defectuoasă, realizată de conducerea precedentă a guvernului și ministerului.  
Rog ca în procesul de dezbateri cu politicul să se respecte deontologia acade-
mică și să nu fie admise ingerințe în adresa membrilor Academiei, inclusiv 
a fostului președinte a Academiei, academician Gheorghe Duca. Reiterez că 
aceste declarații nu sunt probate, deoarece la moment nu există o sentință 
de recunoaștere a vinovăției pe pretinsele fapte încriminate și declarațiile, în 
special a politicului, sunt calificate ca niște imixtiuni în actul de înfăptuire a 
justiției echitabile. 

Sunt lipsite de logică afirmațiile din partea unor savanți că acest model 
instituit în 2004 a condus la subminarea domeniului de cercetare – dezvolta-
re. Este cunoscut faptul că anume în acest model, elaborat nu numai de acad. 
Duca dar și de majoritatea intelectualilor participanți la această întâlnire s-a 
prevăzut participarea savanților în elaborarea priorităților și politicilor în 
baza cărora a fost finanțată știința.

Merită să aducem aminte că însăși comunitatea științifică a coman-
dat evaluarea sistemului de cercetare la Comisia Europeană, și nu minis-
terul, fiind îngrijorată de menținerea unui trend ascendent a performanței 
științifice și, ca rezultat, a elaborat proiectul de reformă propriu promovat 
de către comunitatea științifică în 2017 și practic respins de ministerul și 
guvernul precedent. În schimb a fost promovată o reformă odioasă, care a 
eșuat, pentru că a fost „elaborată” de oameni incompetenți. Menționez că 
experții europeni în actul său peer review nu au susținut trecerea institu-
telor de la Academie la minister (https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/file/9612/
download?token=1CcAnwJG). 
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Cum poate fi ineficient un sistem de administrare a științei, dacă aces-
ta a stat la baza asocierii la două programe comunitare (FP7 și H2020), la 
elaborarea și realizarea programelor de cercetări bilaterale cu savanții din 
Italia, Germania, România, Rusia, Ucraina, Belarus, a programelor de stat, a 
programului CTSU, CRDF-MRDA, NATO, proiectelor pentru tinerii cerce-
tători, proiectelor de transfer tehnologic. Pe parcursul implementării acestor 
programe și proiecte finanțarea, dar și cei mai importanți indicatori de mă-
surare a performanței științei au cunoscut un trend ascendent. Am fost în 
topul organizațiilor de cercetare și a academiilor din lume – pe  locul 186 din 
7 mii de instituții. Academia de Științe a Moldovei era plasată pe primul loc 
în raport cu academiile din țările CSI, după rezultatele științifice raportate la 
un milion de cetățeni.

În cadrul ședinței menționate nu s-a vorbit nimic despre așa-numita 
majorare a salariilor. Realizarea acestei Hotărâri de Guvern a condus la „ura-
vnilovka” salariilor pentru cercetătorii științifici, în schimb am fost nevoiți să 
reducem statele de personal și respectiv să fim lipsiți de posibilitatea angajării 
tinerilor specialiști din lipsa de fonduri și de locuri vacante. 

În același timp, consider o ingerință iresponsabilă a politicului, lansa-
rea unor afirmații nefondate despre ineficiența institutelor de cercetare din 
cadrul AȘM. Îi invit pe demnitari la Institutul de Chimie să se documenteze 
despre proiectele pe care le realizăm, inclusiv cele care contribuie la buna 
funcționare și dezvoltare a țării, publicațiile internaționale cu factor de im-
pact, brevetele de invenții și inovațiile implementate în economia națională.

Desigur că trebuie de intensificat procesul de cercetare-dezvoltare, pen-
tru a soluționa mai eficient problemele economice, sociale, culturale existen-
te în Republica Moldova. Și una din condițiile fundamentale este reîntoarce-
rea institutelor înapoi în cadrul Academiei de Științe a Moldovei.

Suntem orfani cu mamă vie... Viața noastră este în Academie.

Acad. Tudor LUPAȘCU,
Literatura și arta, nr. 27, 2019, p. 2
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GÂNDURI LA INTERSECȚIE DE ANI

1. Cu ce sentimente vă despărțiți de anul 2019?
Pentru colectivul Institutului de Chimie anul 2019 a fost unul speci-

fic. Institutul a împlinit 60 de ani de la fondare. Cu această ocazie, în luna 
octombrie a fost organizată o conferință științifică internațională la care au 
participat specialiști - chimiști din 16 țări ale lumii. În cadrul programului 
conferinței au fost expuse cele mai relevante rezultate științifice în multiplele 
domenii ale chimiei contemporane.

În comun cu specialiștii din cadrul Centrului de Chimie Ecologică și 
Protecția Mediului Ambiant al Institutului de Chimie, pe care din acest an am 
onoarea să-l conduc, am obținut noi rezultate științifice vizând gradul de polu-
are a solurilor și a apelor naturale cu substanțe organice persistente (pesticide) 
în diferite zone geografice ale Republicii Moldova. Am stabilit că, din fericire, 
apele naturale nu sunt contaminate cu pesticide, însă, din păcate, în localitățile 
în care au fost depozitate pesticidele și unde au fost preparate soluțiile de aceste 
substanțe, solurile sunt poluate. S-a stabilit că prin procedee de adsorbție pe 
cărbuni activi se poate de soluționat problema remedierii solurilor.

Cercetările științifice realizate vizând stabilirea concentrației substanțelor  
chimice în apele de profunzime au pus în evidență faptul că în circa 70 % din 
apele subterane de la noi nu corespund normelor sanitare impuse de STAS-ul 
pentru apă potabilă. Pentru soluționarea acestor probleme ne-am propus ca 
în următorii 4 ani Centrul nostru să se ocupe și cu elaborarea tehnologiilor 
de potabilizare a apelor subterane.

Au fost obținuți adsorbanți intercalați pe bază de minerale autohtone –  
bentonita din Lărguța și diatomitele din Ghidirim. Adsorbanții intercalați 
s-au dovedit a fi buni catalizatori pentru obținerea diferitor produse chimice, 
inclusiv al biocombustibilului. 

În plan social și politic consider că anul 2019 a fost un an contradictoriu. 
M-am bucurat când a fost votat Guvernul condus de Doamna Maia Sandu. 
În opinia mea, acest guvern a fost cel mai cristalin și profesionist guvern din 
toate timpurile după independența noastră. M-am întristat când acest gu-
vern a fost demis. Acest fapt demonstrează că mafia în Basarabia este puter-
nică. Au revenit la conducere hoții și mincinoșii. Frica că vor sta la pușcărie, 
dacă vine un procuror general independent, i-a unit foarte repede pe hoți și 
mafioți, indiferent de culoarea lor politică.
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2. Ce așteptați de la anul 2020?
În aspect științific ne dorim elaborarea multor tehnologii de potabilizare 

a apelor subterane utilizând procedee inovaționale și materiale autohtone. 
Dar aceasta este posibil doar în cazul când nu vom mai fi „orfani cu mamă 
vie și vom reveni la Academie” așa cum spuneam într-un articol publicat în 
săptămânalul „Literatura și arta”. Dacă nu se întâmplă acest lucru firesc în 
anul 2020, atunci nivelul cercetărilor științifice va scădea brusc. În prezent, 
institutele academice de cercetare sunt a nimănui. În cadrul Ministerului 
Educației, Culturii și Cercetării cei 6-7 angajați care coordonează cercetările 
științifice în 19 institute academice nu fac față lucrurilor. Tematicile de cerce-
tare-dezvoltare sunt atât de complexe și diverse, încât doar Secțiile Științifice 
din cadrul Academiei de Științe pot rezolva aceste probleme. Dar aceasta 
nu se poate realiza atât timp cât Academia nu este fondatorul institutelor 
academice.

Aștept de asemenea ca în anul 2020 să se maturizeze profesional și 
Agenția Națională de Cercetare-Dezvoltare. Rezultatele evaluării proiecte-
lor de cercetare din cadrul Programelor de Stat pentru anii 2020-2023 sunt 
dezastruoase. Nu a fost elaborat un ghid pentru evaluatori, ca sa fie apre-
ciate cât de cât obiectiv aceste proiecte. În majoritatea cazurilor rezultatele 
obținute de la cei trei evaluatori sunt foarte diverse, ca între cer și pământ. 
Subiectivismul realizat de unii experți și supraaprecierile manifestate de alții   
la evaluarea proiectelor au transformat rezultatele expertizei în haos.

În plan social și politic, doresc ca în anul 2020 președinte al Republicii 
Moldova să fie aleasă o persoană integră, onestă cu vector economic și politic 
proromânesc și proeuropean. Numai un astfel de președinte ar putea frâna 
procesul de degradare a societății, de a stopa migrația populației, în mod 
special a tinerii generații.

                                                                       
Acad. Tudor LUPAȘCU,

Literatura și arta, nr. 51-52, 2019, p. 4
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INTERVIURI
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TUDOR LUPAŞCU: AM DESCOPERIT  
UN PREPARAT CU PRONUNŢATE CALITĂŢI 

ANTIBACTERIENE ŞI ANTIFUNGICE

Un grup de savanţi de la Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) a 
descoperit un preparat farmaceutic extras din seminţe de struguri, care 
poate fi folosit la tratarea diferitor maladii, inclusiv a plăgilor postopera-
torii a bolnavilor oncologici. Pentru a afla mai multe despre acest prepa-
rat, am discutat cu conducătorul proiectului,  Tudor Lupașcu, directorul 
Institutului de Chimie al AŞM. 

Ce fel de preparat este „Enoxil” și care sunt efectele acestuia?
„Enoxil” este un produs care se obţine de la oxidarea taninurilor care se 

conţin în seminţele de struguri. Taninurile sunt o clasă de substanţe organice 
de origine vegetală. Acestea au proprietăţi antiseptice. Din aceste motive, ta-
ninurile sunt utilizate în diferite domenii, inclusiv în alimentaţie. Taninurile 
leagă foarte bine metalele grele, astfel ca în cazul unei intoxicaţii cu metale 
grele, acestea sunt utilizate în calitate de antidot.

Taninurile din struguri însă sunt insolubile în apă și solubile în alcool. 
Din această cauză utilizarea lor în scopuri medicinale este destul de dificilă. 
Am studiat ani în șir taninurile din seminţele diferitor soiuri de struguri, 
în funcţie de zona de creștere, de gradul de coacere etc. Aceste cercetări ne 
preocupă de vreo 30 de ani. 

Când aţi început lucrul asupra proiectului? 
Cu vreo șase ani în urmă am început să lucrez asupra modificării acestor 

taninuri. Am pornit de la axioma că cel mai bun chimist și biochimist este 
natura. Natura, având la dispoziţie apă, CO2, lumină solară și microelemen-
te - sintetizează milioane de substanţe. Rolul unui chimist este de a sustrage 
aceste substanţe preţioase din plante și de a le utiliza în diferite domenii. Un 
alt rol ar fi modificarea structurii substanţelor atunci când este nevoie, pen-
tru ca acestea să fie folosite în interesul economiei naţionale și al medicinii 
inclusiv.

Aceasta a și servit drept punte de pornire pentru căutarea unei metode 
de a modifica taninurile din seminţele de struguri, pentru a-i îmbunătăţi ca-
lităţile antibacteriene și antifungice (care împiedică dezvoltarea ciupercilor). 
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Astfel, am elaborat și am brevetat procedeul de solubilizare a taninurilor și 
l-am numit „Enoxil”. 

Cât timp aţi lucrat asupra creării preparatului?
Au fost efectuate sute sau chiar poate mii de experimente până am ajuns 

la o tehnologie performantă de obţinere a acestui produs în cantităţi mari. În 
cadrul programului de stat din 2004 „Valorificarea deșeurilor din industria 
vinicolă și obţinerea produselor noi” am înaintat un proiect nou „Preparate 
din seminţe de struguri pentru medicină și agricultură”. Imediat am început 
lucrul. Cercetările au durat 4 ani, după lansarea proiectului (red.- în total, 
cercetările au durat aproximativ 8 ani).

Câţi savanţi au fost implicaţi în cercetări?
Am organizat o echipă de circa 22 de profesori, academicieni, mem-

bri corespondenţi, doctori, șefi de catedră etc. În lucru au fost implicate mai 
multe instituţii care au efectuat testările preparatului. La Universitatea de 
Medicină și Farmacie „N. Testemiţanu”, „Enoxil”-ul a fost testat în calitate 
de preparat antibacterian și antifungic în condiţii de laborator, dar și pe șo-
bolani. Totodată, medicamentul a fost testat în vederea stabilirii toxicităţii 
acute și cronice. 

Care au fost rezultatele testărilor? 
Preparatul s-a dovedit a fi un produs cu calităţi bactericide și fungicide 

foarte pronunţate. Nu este toxic și nu provoacă reacţii adverse. 
„Enoxil” a fost testat în condiţii clinice?
Drept rezultat al testărilor efectuate, am depus toate  regulamentele ne-

cesare, precum și dosarul de etică la Agenţia Medicamentului și a fost luată 
decizia de a prelua medicamentul pentru studii clinice. Astfel, preparatul este 
testat de către Centrul Republican de Leziuni Termice, de către Catedra de 
stomatologie din cadrul Universităţii de Medicină, precum și de către Cen-
trul dermato-venerologic.

În baza unui contract între Institutul de Chimie și „Farmaco” a fost 
produsă o serie experimentală a preparatului. Vorbind de rezultate practice, 
vreau să menţionez că un pacient care avea arsuri pe 75 % din suprafaţa cor-
pului (de cele mai dese ori  în astfel de cazuri pacienţii nu supravieţuiesc) a 
fost salvat anume datorită „Enoxil”-ului. Mai sunt și câteva cazuri de ulcer al 
pielii. Datorită preparatului, acesta a fost tratat de două ori mai repede. Mai 
mult decât atât, ţesuturile se omogenizează mult mai bine, astfel încât cicatri-
cele nu sunt atât de pronunţate”.  
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Dacă e să vorbim despre domeniul oncologic, care sunt prognozele 
sau așteptările în acest sens?

Preparatul este testat și la Institutul Oncologic, Secţia mamologie, iar 
conducătorul Departamentului, Nadejda Godoroja, responsabilă de aplica-
rea preparatului, a confirmat caracteristicile acestuia. Pot să vă spun în linii 
mari care este efectul. După intervenţiile chirurgicale de acest gen se formea-
ză plăgi foarte mari. De regulă, reanimarea pacientului decurgea dificil, rana 
se vindeca foarte greu. În regim normal, pacientele își reveneau în 24-28 de 
zile. În cazurile când a fost utilizat „Enoxil”, termenul de spitalizare a pacien-
telor s-a redus de 2-3 ori, până la 8-10 zile. Aici avem și factorul economic: 
timp de 28 de zile erau utilizate un șir de medicamente, inclusiv antibiotice 
și vitamine. Cu „Enoxil” nu mai este nevoie de acestea și rana se regenerează 
mult mai bine, în termeni mult mai restrânși.

Preparatul a apărut deja în vânzare?
Încă nu. Până în luna octombrie urmează să se desfășoare cercetările 

clinice. 
Dacă ar fi să vorbim de un cost aproximativ al preparatului… 
Cred că preparatul va costa în jur de 15 lei. Dacă ar fi să facem o compa-

raţie de preţ între preparatul care este utilizat în aceleași scopuri în prezent, 
diferenţa este destul de mare. Acesta costă 70 de lei, iar noi oferim o alterna-
tivă mult mai eficientă la un preţ mult mai rezonabil.  

Cum credeţi, ar putea fi interesate și alte ţări de „Enoxil”? Să apară 
posibilitatea de a exporta preparatul? 

„Enoxil” este un preparat natural și netoxic. Cred că datorită rezultatelor 
pe care le-am obţinut cu siguranţă ar prezenta interes pentru alte ţări, cel 
puţin pentru cele vecine. Pentru moment, trebuie să ducem la bun sfârșit 
testările clinice și să începem producerea medicamentului. 

Dina CRUDU,
17.08.2009

 AllMoldova
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TUDOR LUPAŞCU: DINTOTDEAUNA AM FOST 
ADEPTUL CĂ CEL MAI BUN CHIMIST  

ESTE DUMNEZEU

În școala medie din satul Flămânzeni, raionul Sângerei pe care am ab-
solvit-o acum 48 de ani, fără modestie, eram unul dintre cei mai buni 

elevi. Pe timpurile celea se făcea carte serioasă în școli, cel puțin în școala 
mea natală. Participam în fiecare an la olimpiadele școlare, apoi la cele raio-
nale la obiectele chimie, fizică, matematică.

În anul 1966 am ocupat locul I la Olimpiada raională la chimie. Îmi 
amintesc acum, exact 49 de ani în urmă la noi acasă a venit profesorul de 
chimie al școlii noastre Vasile Iliescu, și i-a zis mamei că trebuie să plec la 
Sângerei a doua zi dimineață ca apoi să plec la Chișinău, pentru a participa la 
olimpiada republicană de chimie. 

La Sângerei m-a întâlnit profesorul de chimie Grigore Duca, tatăl pre- 
ședintelui AȘM Gheorghe Duca, care ne-a condus la Chișinău. În delegație 
eram trei elevi, care reprezentam clasele 8, 9 și 10. Eu reprezentam clasa 9. În 
urma analizelor răspunsurilor de la Olimpiada republicană la chimie am fost 
clasat printre primii 10 elevi după reușită. Evident că aveam mari emoții  atunci: 
un copil de la țară ajunge prima dată în capitală și încă este așa bine apreciat.... 
Această situație cred că m-a făcut să-mi trasez calea spre tainele chimiei.

În anul 1967 am susținut cu succes examenele de admitere la Facultatea 
de Chimie a USM, după care am fost înmatriculat la anul I de studii. Anii 
de studenție, ca la toată lumea au fost foarte frumoși și plini de evenimente 
minunate. Mă străduiam să învăț bine. Uneori îmi reușea să primesc și bursă 
mărită pentru reușitele la examene. Oricum, bursă obișnuită am avut pe tot 
parcursul anilor de studenție.

La începutul anului 2 de studii, în anul 1968 mă împrietenisem cu Mi-
hail Revenco student și el la Facultatea de Chimie, numai că era cu 3 ani 
mai învârstă. Dumnealui își realiza teza de licență la Institutul de Chimie al 
AȘM la renumitul chimist Nicolae Gărbălău. Într-o bună zi m-a întrebat și 
pe mine dacă nu doresc să vin și eu la Institutul de Chimie ca să încep cerce-
tările pentru viitoarea teză de licență. Evident că am fost măgulit de propu-
nere. În așa mod, la vârsta de 18 ani am ajuns să realizez cercetări științifice 
la Institutul de Chimie al AȘM. Îmi plăcea aceste ocupații, din care motiv 
când aveam timp liber, veneam la Institut să studiez procesele de sinteză și 
proprietățile termoanalitice ale compușilor cadmiului cu derivații anilinei. 
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În toamna anului 1971 am fost angajat prin cumul în calitate de laborant la 
institut. La secția de cadre a Academiei de Științe a Moldovei mi-au deschis 
carnet de muncă și din acel moment a început numărătoarea anilor ca anga-
jat al Institutului de Chimie al AȘM. În anul 1972 am absolvit cu succes Fa-
cultatea de Chimie, obținând specialitatea chimist și profesor de chimie. După 
absolvirea facultății am fost înrolat în armată în calitate de ofițer (la universi-
tate era catedra militară, unde fiecare  student însușea arta și tehnica militară 
timp de 4 ani, după care susținea examene și în caz de reușită i se conferea 
titlul de locotenent). Am avut norocul ca serviciul militar să-l realizez în Re-
publica Democrată Germană, în calitate de ofițer al Armatei Sovietice. A fost 
o perioadă foarte interesantă și dinamică. În primul rând pe viu am făcut 
cunoștință cu cultura, tradițiile, viața zi de zi a poporului german.

În iulie 1974, după demobilizare m-am reîntors în cadrul Institutului de 
Chimie al AȘM în calitate de laborant superior. În acea perioadă în institut 
activa renumitul chimist și ecolog Valeriu Ropot. Domnia sa mi-a propus să 
susțin examene la doctorantură („aspirantură”, cum se numea pe atunci). Am 
ascultat de sfatul Domniei sale, și astfel am devenit doctorand la Institutul 
de Chimie al AȘM. Curând, în a. 1975 am fost transferat în Kiev la Institutul 
de Chimie Coloidală și Chimia Apei al Academiei de Științe a Ucrainei. În 
anul 1981 am susținut cu succes în acest prestigios institut teza de doctor 
în chimie. În continuare a urmat să pășesc pe toate treptele „ierarhice” în 
cadrul Institutului de Chimie - de la laborant superior la inginer chimist, 
apoi la inginer chimist coordonator, cercetător științific stagiar, cercetător 
științific superior, cercetător științific coordonator. După aceasta, în 1990 a 
urmat postul de șef de laborator. În 1995 am fost numit în funcție de director 
adjunct pe probleme de știință, iar în 2001 am fost ales în funcție de director 
al IC AȘM, funcție pe care o dețin și în prezent.

Ce întâmplări Vă amintește de perioada când ați fost doctorand la Kiev?  
Institutul de Chimie Coloidală și Chimie a Apei al Academiei de Științe 

a Ucrainei era cea mai prestigioasă unitate de cercetare-dezvoltare în dome-
niul respectiv din fosta URSS.

Conducătorul meu de la Kiev, a fost remarcabilul om de știință, prof. 
Alexandru Marcovici Koganovschi. La prima noastră întâlnire mi s-a stabilit 
tema de cercetare, care avea ca obiect: adsorbția coloranților textili pe căr-
buni activi, în scopul elaborării tehnologiei de tratare a apelor reziduale pro-
venite de la întreprinderile textile. Mi s-a spus că trebuie să obțin niște izoter-
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me de adsorbție (fenomen care reda procesul de imobilizare a poluanților pe 
suporturi solide) pe trepte. Adică valoarea adsorbției trebuie să se mărească 
brusc la diferite valori ale concentrației coloranților. Nu știu, poate aceasta a 
fost un test pentru a-mi controla onestitatea în cercetare, întrucât rezultatele 
cercetărilor nu se încadrau în cele ce mi s-a spus că trebuie să obțin: proce-
sul de adsorbție decurgea în mod clasic, fără  salturi spectaculoase. Pentru 
a clarifica lucrurile, m-am retras pentru 2 luni în biblioteca Institutului din 
Kiev, studiind intens literatura în domeniul dat. Paralel, studiam compoziția 
chimică a coloranților textili și metode de purificare a acestora. În baza stu-
diului rezultatelor proprii și unei bogate bibliografii, am pregătit un raport 
științific pe tema dată și elaborat un procedeu de purificare a coloranților 
textili. Toate acestea le-am prezentat conducătorului meu de doctorat, prof. 
A. M. Koganovschi. Domnia sa a fost impresionat de rezultatele cercetări-
lor bibliografice și experimentale, convingându-se că poate să aibă încredere 
în rezultatele pe care eu le-am prezentam. Această încredere se menține și 
în prezent în ICCCA al AȘ a Ucrainei, cu care în continuare și acum avem 
relații științifice de certă valoare. 

Care sunt cele mai  importante realizări științifice obținute pe par-
cursul  celor 45 de ani de activitate științifică?

Tot timpul am fost un adept al faptului că cel mai perfect chimist și bi-
ochimist este Natura, adică Dumnezeu. Având la dispoziție doar apă, bio-
xid de carbon, lumină solară și microelemente, în procesul de fotosinteză 
se obțin sute de mii de substanțe chimice bune și mai puțin bune pentru 
organismul uman. Scopul chimiștilor și a farmaciștilor este de a extrage aces-
te substanțe din flora autohtonă, să stabilească structura acestor substanțe 
și să determine domeniile de utilizare a acestora. În unele cazuri este ne-
cesar ca chimistul să intervină în structura compușilor naturali modificând 
compoziția lor prin introducerea noilor grupe funcționale. În urma acestor 
intervenții, substanțele modificate obțin proprietăți fizico-chimice, chimice, 
farmacologice, microbiologice noi utile pentru diverse domenii ale vieții. 
Acest crez m-a însoțit tot timpul.

O mare parte din timpul meu de cercetare a fost acordat elaborării noilor 
procedee de obținere a cărbunilor activi din materie primă vegetală regene-
rabilă, cum ar fi: cojile de nuci, sâmburii de fructe, semințele de struguri etc. 

Studiul morfologiei materiei prime cu ajutorul Microscopului electro-
nic a demonstrat că aceste materiale au pori regulați de dimensiuni relativ 
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mari prin care circula soluțiile fiziologice cu nutrienți și minerale necesare 
dezvoltării plantelor. Scopul cercetătorului constă în faptul ca să modifice 
acești pori pentru a obține un adsorbant cu capacități de reținere din medii 
gazoase și lichide poluanții de natură organică și anorganică. În așa mod au 
fost elaborate și brevetate zeci de procedee de obținere a cărbunilor activi, 
care au fost testați ulterior în calitate de adsorbanți carbonici pentru tratarea 
apelor reziduale, potabilizarea apelor subterane și de suprafață, detoxifierea 
organismului uman de toxine endogene și exogene în calitate de entero- și 
hemosorbenți. Rezultatele cercetărilor au fost implementate în anul 2014 în 
practică la fabrica din or. Ștefan Vodă de către SRL „Ecosorbent”.

Un alt exemplu poate servi materialele noi pentru tencuirea suprafețelor 
construcțiilor. Până la noi, cu vreo 25-30 de ani în urmă pentru tencuirea 
suprafețelor clădirilor se folosea mortarul pe bază de ciment sau gips. Aceste 
materiale se solidificau relativ repede, din care motiv „durata de viață” era 
scurtă, utilizarea acestora fiind posibilă minute numărate. Noi am introdus în 
acest mortar un derivat al celulozei - o substanță de culoare albă, sub formă de 
vată, insolubilă în apă. La interacțiunea celulozei cu reagenți chimici speciali 
se formează eteri ai celulozei, substanțe cu capacități specifice de a „înveli” 
particulele de ciment și gips, astfel încât să diminueze procesul de solidificare 
a mortarelor. Această invenție a fost o revoluție în industria construcțiilor, 
implementată ulterior în fosta URSS. Finlandezii au avut intenții de a construi 
în Chișinău o fabrică de producere a amestecurilor uscate pentru tencuirea 
suprafețelor construcțiilor încă prin anii 1986, dar atunci în URSS și la noi se 
realiza intens „Perestroika” și finlandezii s-au retras pentru că situația econo-
mică și politică, după cum toată lumea știe, era instabilă.

Un alt exemplu elocvent ce ține influența structurii substanțelor natura-
le asupra proprietăților fizico-chimice, chimice, microbiologice este produ-
sul numit Enoxil.

Problema utilizării produselor secundare vinicole era la ordinea de zi a 
cercetărilor în Laboratorul de Chimie Ecologică în permanență. Un loc apar-
te aparținea utilizării complexe a semințelor de struguri. Pe parcursul ani-
lor au fost elaborate și brevetate procedee de extragere a uleiului, taninelor 
din semințe de struguri, iar din masa lemnoasă care rezultă după extragere 
se obținea cărbuni activi cu proprietăți adsorbționale avansate. Taninurile 
obținute din semințe de struguri erau insolubile în apă, din care motiv nu-și 
găseau o largă aplicare în practică, inclusiv în medicină. În permanență mă 
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gândeam cum aș putea modifica structura enotaninurilor ca să le fac solubile 
în apă. În literatura de specialitate lipseau informații la subiectul dat. Acum  
10 ani mi-a venit o idee: ce ar fi dacă aș supune oxidării aceste taninuri?. În cali-
tate de oxidant am utilizat peroxidul de hidrogen, care este un reagent ecologic -  
se descompune în apă și oxigen. Au urmat sute de experiențe până ce am ajuns 
la o revendicare perfectă, care cuprindea valori ale raportului dintre masele ta-
ninurilor și a peroxidului de hidrogen, timpul de oxidare, temperatura reacției, 
concentrația oxidantului etc. În așa mod a fost obținut preparatul ENOXIL, 
care reprezintă o abreviere din cuvintele: En – enotanin, oxi – oxidate, L – 
Lupașcu. Compusul nou are o solubilitate mare în apă. Au urmat numeroase 
cercetări chimice, fiizico-chimice, farmacologice, microbiologice, în comun 
cu specialiștii din Institutul de Chimie al AȘM, Institutul de Genetică, Fizio-
logie și Protecție a Plantelor al AȘM, Universitatea de Medicină și Farmacie 
„N. Testemițanu”  etc. Preparatul s-a dovedit că are proprietăți polifuncționale 
puternice – antibacteriene, antifungice, antioxidante, regenerante, antitoxice.

Ce a urmat în continuare?
În anul 2003 acad. Gh. Duca, pe atunci ministrul Mediului, a inițiat 

un program de stat cu titlul „Valorificarea produselor secundare vinicole și 
obținerea preparatelor noi”. Eu am aplicat un proiect în cadrul acestui pro-
gram cu denumirea „Preparate noi obținute din semințe de struguri pentru 
agricultură și medicină”, fiind selectat pentru finanțare din prima. Au urmat 
ani intenși de cercetare de cei mai buni specialiști în domeniul fitopatologiei, 
microbiologiei, farmacologiei, chimiei organice, chimiei ecologice etc. din 
Republica Moldova și de peste hotare. La Kiev și Londra au fost înregistrate 
spectrele de masă ale Enoxilului, în baza cărora s-a stabilit că în procesul 
de oxidare a enotaninurilor are loc ruperea lanțului polimeric al enotani-
nurilor, formarea monomerilor, dimerilor și trimerilor de catechină care 
au grupări funcționale hidroxilice, aldehidice, cetonice, alcoolice etc., acest 
fapt determinând solubilitatea pronunțată în apă a preparatului. La USMF 
„N. Testemițanu” au fost realizate cercetări pe obiecte biologice (șobolani, 
șoricei, iepuri) în scopul determinării nivelului  de toxicitate cronică și acută 
a preparatului ENOXIL, precum și proprietățile lui regenerative și microbi-
ologice. Rezultatele cercetărilor au permis să conchidem că preparatul Eno-
xil nu este toxic și are proprietăți antifungice, antibacteriene, regenerative  
pronunțate. A urmat apoi elaborarea dosarului preclinic, care cuprinde 
testările de laborator, monografia farmacologică temporară, regulamentul 
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tehnologic de producere a substanței active și a preparatelor medicamen-
toase obținute în baza preparatului Enoxil etc. Toate aceste documente au 
fost depuse la Comisia Națională a Medicamentului pentru analiză și deci-
zii. În anul 2009 Ministerul Sănătății din R. Moldova la solicitarea Comisiei 
Națională a Medicamentului a emis ordinul  prin care a permis testările cli-
nice ale medicamentelor obținute în baza substanței biologic – active Enoxil. 
Întreprinderea farmaceutică „Fitotehfarm” a produs cantitatea necesară de 
Enoxil pentru testările clinice, iar întreprinderea farmaceutică SA „Farmaco” 
a produs preparatele farmaceutice. Investigațiile clinice s-au realizat într-un 
șir de centre și instituții prestigioase din țară - Centrul Republican de Lezi-
uni Termice al Spitalului Clinic de Traumatologie și Ortopedie, Dispanserul 
Dermato-Venerologic Republican, Institutul Oncologic din R. Moldova, Spi-
talul Clinic Republican pentru Copii „Emilian Coțaga”.

Astfel pentru prima dată, dar din păcate și ultima, un preparat farmace-
utic produs în baza unei substanțe obținute în cadrul Institutului de Chimie 
ajunge în clinică.

Rezultatele obținute în toate cele patru clinici republicane au demonstrat 
un efect foarte bun al preparatelor obținute în baza substanțelor active Enoxil în 
procesul de tratare a maladiilor umane provocate de fungi și bacterii. Această no-
utate științifică a înconjurat lumea. Postată pe site-ul www.asm.md  (mulțumiri 
dnei Eugenia Tofan) a fost preluată de agențiile de știri din R. Moldova apoi de 
compania rusă INTA-TASS, compania chineză Xinhua, britanică BBC etc.

De ce nu sunt în farmacie aceste produse farmaceutice?
În Republica Moldova sunt zeci de instituții farmaceutice care pro-

duc medicamente, dar din ele doar 2-3 dețin licență pentru producerea 
substanțelor biologic active. Celelalte întreprinderi farmaceutice cumpără 
aceste substanțe de peste hotarele republicii, aici la noi fiind doar procesate 
în medicamente. Ne-am adresat la multe întreprinderi farmaceutice serioa-
se din R. Moldova. Toate au spus că știu despre acest preparat farmaceu-
tic și sunt gata să organizeze producerea substanței biologic active Enoxil. 
Așteptăm în continuare propunerile companiilor farmaceutice.

Care probleme Vă mai preocupă în prezent?
Marele savant Albert Einstein spunea: „Dumnezeu nu joacă zaruri cu 

Universul” Parafrazând această memorabilă expresie am zice „Omul nu tre-
buie să joace zaruri cu Pământul”.
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Una din cele mai importante probleme ale Omenirii este încălzirea glo-
bală a Pământului. Am publicat în 2009 un articol în săptămânalul „Litera-
tura și Arta”, întitulat „Încălzirea globală – impact asupra fiecăruia dintre 
noi” în care am demonstrat că acest proces este unul termodinamic adică, 
omenirea arde prea mult combustibil fosil (cărbune de pământ, gaze natura-
le, produse petroliere etc.).  În urma acestui proces se degajă cantități enorme 
de bioxid de carbon și căldură. Pe de altă parte, pe glob zilnic se defrișează 
mii de hectare de păduri, care pe bună dreptate sunt numite plămânii pă-
mântului. În cadrul procesului de fotosinteză, toată flora de pe pământ și în 
mod special, frunzele copacilor absorb bioxidul de carbon și căldura, dega-
jată în procesul de ardere. Pe parcursul a miilor de ani în natură a existat un 
echilibru între procesele de oxidare (ardere) și cel de fotosinteză. Căldura și 
bioxidul de carbon degajate în procesul arderii se absorbeau în cadrul fo-
tosintezei. Prin anii ’50 ai secolului trecut, acest echilibru a început să fie 
deteriorat încet cu încetul. Natura nu este capabilă să absoarbă cantitățile 
enorme de bioxid de carbon și căldură, degajate în urma activității umane. 
Se intensifică așa numitul efect de seră. Bioxidul de carbon degajat formează 
un strat în atmosferă care permite să pătrundă energia solară pe Pământ, dar 
nu permite degajarea ei în cosmos. Savanții au demonstrat că temperatura pe 
Globul Pământesc a crescut cu circa 0,7 grade Celsius și continuă să creas-
că. În rezultatul acestui fenomen are loc, din păcate, topirea ghețarilor din 
Arctica și Antarctica ceea ce poate duce la mărirea nivelului oceanelor și a 
mărilor. O bună parte din suprafața  uscatului poate fi înghițită de ape. Se vor 
micșora semnificativ suprafețele terenurilor arabile, se va acutiza problema 
aprovizionării populației cu alimente și multe alte probleme vor apărea. 

Aceasta este o problemă globală care trebuie soluționată. Una din cele 
mai reale soluții este elaborarea tehnologiilor verzi de obținere a energiei și 
în primul rând - folosirii eficiente a energiei solare. În Institutul de Chimie al 
AȘM se realizează cercetări în acest domeniu și anume - procesele de fotoliză 
a apei, cercetări în domeniul elaborării unor dispozitive, care ar folosi energia 
solară pentru a descompune apa în hidrogen și oxigen. Cu siguranță, cine va 
reuși să realizeze astfel de dispozitive eficiente va fi decorat cu Premiul Nobel.

Care sunt cele mai remarcabile realizări ale Dvs. pe parcursul 
activității?

Cea mai mare realizare este familia mea. Mă consider un om fericit. Am 
o soție Galina – „deșteaptă și frumoasă, și la timp vine acasă”, cum se spune 
în popor. Este doctor habilitat în biologie, profesor cercetător, Om Emerit al 



R. Moldova, șef de laborator la Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție 
a Plantelor al AȘM. Avem doi copii - o fată și un băiat. Ambii sunt doctori 
în medicină. Fiica Felicia activează în laboratorul Gerontologie din cadrul 
USMF „Nicolae Testemițanu”, iar feciorul Lucian – în calitate de expert la 
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. Avem o nepoată Mădalina, 
elevă în clasa 7 la Liceul „Ion Creangă”, și un nepot Valentin care în curând va 
împlini 6 ani. Așa că sunt și dublu bunel. În ziua mea de naștere – 2 martie, 
vom sărbători și ziua căsătoriei – 40 de ani de viață comună. 

În plan profesionist consider că cea mai prestigioasă realizare este sin-
teza Enoxilului. Această realizare științifică, precum am menționat, a făcut 
înconjurul  lumii. Mă bucur că preparatele medicamentoase obținute în baza 
produsului Enoxil au salvat multe vieți omenești și sper că în curând va apă-
rea și în farmaciile R. Moldova.

Celebrul istoric și eseist francez E. Faure menţiona că „un om când a 
dispărut, nimic nu mai rămâne din el dacă n-a avut grigă să lase, cel puţin, 
o urmă pe pietrele drumului”. Acest mesaj poate fi pentru noi un îndemn să 
lăsăm urme și fapte bune pe tot parcursul vieţii pe Pământ.

A consemnat Eugenia TOFAN, 
Serviciul Mass-Media al AȘM, 
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VENIŢI LA ŞCOALĂ, ABSOLVENŢI EMINENŢI!

Denumirea satului meu natal Flămânzeni este de la începutul înfiin-
ţării acestei localităţi. Nu știu care a fost motivul acestei denumiri. 

Cert este că unii băștinași nu prea acceptau această denumire pentru că vecinii 
din alte sate îi râd că sunt flămânzi material și lumea se cam incomodează în 
aceste ipostaze. M-am gândit să-i ajut să scape de această problemă, dar cum... 
La mai multe emisiuni radiofonice și televizate la care eram invitat să particip 
atingeam și acest subiect. Explicam tuturor radioascultătorilor și telespecta-
torilor că oamenii din satul Flămânzeni sunt flămânzi de adevăr știinţific, de 
dreptate socială, de viață decentă, de mediu ambiant curat, roade bogate, de 
cunoștințe profunde, de limbă și alfabet, etc. Lumea din sat țin cont de aceste 
vorbe ale mele. Într-o zi când am venit în sat m-am întâlnit cu mai mulţi oa-
meni, care mi-a spus mulţumim dle profesor că ne-ai luminat... Noi acum cu 
mândrie le spunem vecinilor noștri aceste lucruri și le „astupăm” gura.

În satul Flămânzeni este plasat un centru de sănătate publică și Gimnaziul 
„Iurie Boghiu”. Gimnaziul respectiv este succesorul școlii medii din localitate. 
În prezent în gimnaziu învaţă 311 elevi, care sunt dăscăliţi de 24 profesori.

Satul Flămânzeni este situat pe malul stâng al râușorului Ciulucul Mic, 
care își ia începutul din izvoarele dealurilor din Măgurele. Din păcate, în 
prezent râușorul practic a secat. Revine la viaţă doar primăvara, când se to-
pește zăpada sau când sunt ploi torenţiale. Dar, din păcate, aceste situaţii se 
întâmplă foarte rar.

Îmi amintesc anii din copilărie. Acest râușor era plin de apă cu pește, cu 
bizami și alte vietăţi acvatice. Ca să treci pe malul drept al râușorului erau 
construite poduri din lemn.

Denumirea de Flămânzeni satul a avut-o până în anul 1964. În acest an 
puterea sovietică a constatat că așa denumire nu este adecvată pentru ţara în 
care se construiește socialismul multilateral dezvoltat și comunismul. Printr-
un decret  special Flămânzenii au fost uniţi cu Coșcodenii - un sat vecin care 
este separat de Flămânzeni doar printr-o hudiţă. În anul 1991, prin Hotărârea 
Parlamentului Republicii Moldova denumirea satului a revenit la cea istorică.

Am absolvit școala medie din Flămânzeni-Coșcodeni în anul 1967. 
Acum doi ani am marcat cu colegii mei jubileul de 50 de ani de la ultimul 
sunet și de 60 de ani de la primul sunet. Am păstrat în permanență legătura 
cu școala natală. Aceste relaţii s-au intensificat în ultimii 10 ani. Pentru a 
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sprijini elevii, care se străduie să înveţe bine am hotărât să organizez din 
mijloace proprii un concurs pentru elevii care au rezultate bune la obiectele 
din curriculumul Știinţe exacte și ale Vieţii – matematică, fizică, chimie și bi-
ologie. Premiul pentru locul întâi este de 3000 lei, pentru locul doi – 2000 lei 
și pentru locul trei – 1000 lei. Ajut și cabinetul de chimie cu ce pot - reagenţi 
chimici, veselă chimică etc., de asemenea din mijloacele proprii.

La 1 septembrie 2018 nu am avut posibilitatea să particip la deschiderea 
anului de învăţământ, cum făceam de obicei, pentru că am fost la școala unde 
învăţa nepotul meu Valentin. Însă le-am trimis elevilor un mesaj, căruia i-a 
dat citire dna directoare Lilia Cumpăta:

                  Dragi elevi!
Ascultaţi ce vă spune academicianul,
Acumulaţi cunoștinţe și dibăcii tot anul.
Pentru cei cu rezultate de mare valoare,
Selectaţi de comisia de evaluare,
La ultimul sunet de an școlar,
Veţi primi certificate și premii în numerar.
Aștept ziua când va fi organizat ultimul sunet ca să le înmânez premiile 

promise învingătorilor selectaţi de comisia de concurs.
Am fost invitat de mai multe ori de către doamna director Lilia Cumpă-

tă să vin la Gimnaziul „Iurie Boghiu” pentru a mă întâlni cu profesorii și cu 
elevii gimnaziului. Din păcate, lipsa de timp nu îmi permitea întotdeauna să 
dau curs invitației. De data aceasta am hotărât să las toate la o parte și pe data 
de 19 aprilie a.c. să plec la baștină pentru întâlnirea de suflet.

A fost o zi frumoasă și la propriu și la figurat. Soarele se lupta cu norii ca 
să lumineze pământul, frunzele firave erau legănate de vântuleţul de primă-
vară, florile pomilor emanau mirosurile fine, care ademeneau în primul rând 
albinele ce culegeau nectarul din floare în floare, astfel polenizând fructele și 
asigurând o roadă bogată.

În sala de festivităţi a gimnaziului erau adunaţi toţi profesorii și ele-
vii claselor a V-IX. M-au întâlnit cu pâine și sare. Profesorul de chimie,  
dl Serghei Reșetnic, a organizat un spectacol chimic. De rând cu experienţele 
chimice demonstrate pe viu a organizat și o mini-olimpiadă la chimie pen-
tru elevii claselor a IX-a. Șase perechi de elevi au format echipele concuren-
te, care au fost nominalizate cu simbolurile chimice: Au (aur), C (carbon),  
Fe (fier), Al (aluminiu), N (azot), O (oxigen). Echipele au răspuns la întrebările  
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profesorului de chimie în șase runde. Juriul, format din 5 profesori, inclusiv 
semnatarul prezentului articol, au apreciat răspunsurile echipelor și, la final, 
au anunţat rezultatele. Participanţilor la concurs li s-au înmânat diplome de 
excelenţă. Ţin să menţionez că elevii au demonstrat cunoștinţe profunde în 
chimie, fapt care m-a bucurat mult. În cadrul întâlnirii elevii au interpretat 
cântece și au dansat. A fost o întâlnire memorabilă.

În scurta mea alocuţiune am vorbit elevilor și profesorilor despre rezul-
tatele cercetărilor știinţifice în domeniul chimiei și protecţiei mediului am-
biant, obţinute de subsemnat și de colegii mei din Institutul de Chimie din 
Moldova. Le-am povestit că noi, chimiștii, suntem în unison cu natura, care, 
având la dispoziţie apă, bioxid de carbon, lumină solară, microelemente, 
prin fotosinteză și procese biochimice produce sute de mii de substanţe. Noi, 
chimiștii, extragem aceste substanţe din componentele plantelor, le studiem 
structura și proprietăţile chimice, fizico-chimice și microbiologice și le pro-
punem pentru utilizări practice. În unele cazuri noi, chimiștii, intervenim în 
structura moleculelor cu scopul de a le impune unele proprietăţi utile pentru 
societate. Astfel, a fost obţinut preparatul Enoxil, prin oxidarea enotaninuri-
lor, un preparat, care a ajuns în clinicile republicane și care tratează maladiile 
umane provocate de fungi și bacterii. Așa au fost obţinute preparate pentru 
tratarea tuberculozei, bolilor cardiovasculare; substanţele mirositoare prin 
ozonizarea sclariolei; cărbunii activi din materii prime autohtone, prin eli-
minarea substanţelor volatile din porii sâmburilor de fructe, seminţelor de 
struguri, cojilor de nuci etc.

Am mai povestit și despre materialele de construcţie elaborate cu con-
cursul chimiștilor, care au produs o revoluţie tehnică și tehnologică în proce-
sul de tencuire a suprafeţelor interioare și exterioare ale clădirilor.

Am menționat că un rol deosebit îl au chimiștii în elaborarea tehnologiilor 
durabile de protecţie a mediului ambiant. Una din cele mai importante com-
ponente ale mediului ambiant este apa - un lichid incolor, fără miros și gust, 
dar fără care nu există viaţă. Rolul apei îl simţim mai puternic atunci când este 
deficit de apă sau când calitatea ei nu permite utilizarea în scopuri potabile.

În cadrul Institutului de Chimie există Laboratorul de chimie a apei, 
care, din fericire, este și acreditat la nivel naţional și internaţional, și are în 
activităţile sale de bază cercetarea calităţii apelor naturale din Republica 
Moldova. Rezultatele acestor cercetări au scos în evidenţă că circa 80 % din 
apele freatice, adică cele din fântâni de mină (fântâni obișnuite de la ţară) nu 
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corespund normelor sanitare impuse de standardele naţionale vizând apa 
potabilă. De regulă, ele sunt poluate cu ioni de amoniu, amoniac, nitraţi, 
nitriţi, hidrogen sulfurat, sulfuri etc. Toţi acești poluanţi sunt de origine an-
tropică, adică provin ca urmare a activităţii omului. Din păcate, la sate de 
regulă lipsesc sistemele de canalizare, adică de evacuare a apelor reziduale 
menajere și de transportarea acestora la staţii de tratare biologică. Altă cau-
ză de poluare al apelor freatice sunt deșeurile lichide și solide de la animale 
domestice. Din păcate, satele au devenit și mini-ferme de vite, capre, oi, 
porci etc. Astfel, toate deșeurile care se obţin în urma activităţii fiziologice 
a animalelor domestice nimeresc tot în apele freatice. Dacă ar fi recoltate 
aceste deșeuri, ar servi drept îngrășăminte organice naturale foarte nece-
sare pentru agricultură ecologică, așa cum se întâmplă în ţările civilizate 
europene. Nu mai bine stau lucrurile în domeniul calităţii apelor subterane. 
În acest domeniu circa 50 % din apele subterane din Republica Moldova 
nu corespund normelor sanitare în ceea ce privește calitatea apelor pentru 
utilizări potabile.

Le-am povestit elevilor și profesorilor din gimnaziu că în Institutul de 
Chimie s-au elaborat tehnologii de potabilizare a apelor subterane de ioni de 
fier, mangan, hidrogen sulfurat, sulfuri, ioni de amoniu, amoniac, substanţe 
humice etc. Institutul de Chimie realizează fără remunerare financiară cer-
cetările vizând stabilirea calităţii apelor subterane și elaborarea schemelor 
tehnologice de potabilizare a acestor ape. Urmează ca administraţia publică 
locală să găsească fonduri pentru implementarea acestor tehnologii.

În timpul întâlnirii cu elevii și profesorii Gimnaziului „Iurie Boghiu” 
din satul Flămânzeni am pus în discuţie și problema încălzirii globale. I-am 
informat că principala cauză a acestui fenomen negativ este faptul că echili-
brul din natură s-a dereglat. Ca urmare a arderii carburanţilor fosili (cărbune 
de pământ, benzină, motorină, gaze naturale, păcură etc.), în atmosferă se 
degajă cantităţi enorme de căldură și bioxid de carbon. Aceste cantităţi uria-
șe de căldură și bioxid de carbon natura (lumea vegetală, fitoplanctonul) nu 
poate să le absoarbe din motive că se defrișează milioane de kilometri pătraţi 
de pădure. 

Procesul de oxidare (ardere) a combustibilului fosil este unul exotrem, 
adică cu degajare de căldură, bioxid de carbon și consum de oxigen. 

Acest proces poate fi exemplificat prin arderea gazului natural:
CH4 (metan) + 2O2 (oxigen)=CO2 (bioxid de carbon) +2H2O (apa) +Q(căldură).



Procesul de fotosinteză este unul endoterm, adică cu absorbţie de căldu-
ră, de bioxid de carbon și cu degajare de oxigen.

Spre exemplu sinteza glucozei se redă prin următoarea ecuație chimică:

6CO2+6H2O+hv (lumină solară) = C6H12O6 (glucoză) + 6O2  (oxigen) – Q (căldură).

Echilibrul în natură a fost respectat de omenire de când există ea. Acest 
dezastru în relaţia Om-Natură s-a produs în anii 60 ai secolului trecut, care 
din păcate continuă și în prezent.

Nicolae Iorga spunea că izvorul tuturor relelor este crâșma și luxul. 
Omenirea trebuie să înţeleagă că luxul exagerat al societății contemporane 
va duce la catastrofe  ecologice mondiale, care nu vor face deosebiri dintre cei 
bogaţi și săraci. Natura se va răzbuna pe toţi fără milă, pentru că noi - Ome-
nirea am supărat-o tare.

Veniţi la școală, absolvenţi eminenţi, și discutaţi cu elevii și profesorii! 
Pentru noi, absolvenţii, este un lucru simplu, iar pentru elevi - este un factor 
uriaș în educaţia acestora pentru un viitor decent al tinerei generaţii.

 Academician Tudor LUPAȘCU,
Literatura și arta, nr. 19, 2019, p. 2 
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Н. А. Клименко, В. М. Ропот // Коллоидный журнал. – 1979. – Т. 41, 
Nr 1. – P. 134 -138.    

798. Лупашку, Ф. Г. Исследование ассоциации кислотного синего антра-
хинонового полярографическим методом / Ф. Г. Лупашку, В. Т. Ме-
рян // Полярография в теxническом анализе : Сб. ст. – К., 1979. –  
P. 57-61.   

799. Лупашку, Ф. Г. Исследование динамики адсорбции красителя ак-
тивного ярко-красного 5СХ на активном угле АГ-3 / Ф. Г. Лупашку //  
Известия АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1979. – Nr 4. – P. 56-59. 
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800. Когановский, А. М. Адсорбция прямых красителей на ацетиле-
новой саже из водных растворов при равновесной концентрации 
меньше ККM / А. М. Когановский, Н. А. Клименко, Ф. Г. Лупашку //  
Коллоидный журнал. – 1978. – Т. 40, Nr 6. – P. 1186-1190.  

801. Лупашку, Ф. Г. Адсорбция красителей на углеродистых сорбентах /  
Ф. Г. Лупашку // Задачи молодых ученых Молдавии по повышению 
эффективности науки в условиях специализации и концентрации 
сельского xозяйства : Тез. докл. респ. конф. – К., 1978. – Р. 17.

Brevete de invenţie, desene/modele industriale, mărci
802.  Apă de gură ecologică : cerere de br. inv. nr. 3111 MD / Kamel Earar, 

Andrei Victor Sandu, Tudor Lupașcu, Gheorghe Duca, Ion Sandu, Ghe-
orghe Balan. – data depozit. 2019.06.17.

803.  Apă de gură pentru gingivita de sarcină : cerere de br. inv. Nr 3310 MD / 
G. Stoleriu, D. Brănișteanu, I. Sandu, T. Lupașcu, M. Matei, L. Lupașcu, 
A. Sandu, Gh. Balan. – data depozit. 2019.06.17.

804.  Taninuri clorurate cu proprietăți antibacteriene și antifungice : cerere de 
br. inv. Nr 6496 MD / Tudor Lupașcu, Lucian Lupașcu, Gheorghe Duca, 
Nina Tîmbaliuc. – Nr depozit. a 20190042. – data depozit. 2019.05.22.

805.  Material polimeric cu proprietăţi antimicrobiene : br. inv. 4607 MD : Int. 
Cl. A61K 9/32, A61K 36/87, A61P 31/04 / Volodymyr Turov, Tudor 
Lupașcu, Victor Bogatyrev, Tatiana Krupska, Maria Galaburda, Luci-
an Lupașcu, Igor Povar, Natalia Kokosha ; solicitant Inst. de Chimie 
al Acad. de Știinţe a Moldovei. – Nr depozit. a 2017 0102; data depo-
zit. 2017.12.04; data publ. 2018.12.31, BOPI Nr 12/2018. – P. 39-40. – 
http://www.db.agepi.md/

806.  Instalaţie cu filtru precoat : br. inv. 4579 MD : Int. Cl. B01D 21/02, B01D 
27/08, B01D 35/16, B01D 36/04, B01D 37/02 / Vasile Rusu, Alexei Ma-
ftuleac, Larisa Postolachi, Tatiana Goreacioc, Tudor Lupașcu ; solicitant 
Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a Moldovei. – Nr depozit. a 2017 
0026; data depozit. 2017.03.10; data publ. 2018.07.31, BOPI Nr 7/2018. –  
P. 29-30. – http://www.db.agepi.md/

807.  Procedeu de purificare a apelor de profunzime de ioni de amoniu și ioni 
de nitriţi : br. inv. 4564 MD : Int. Cl. C02F 1/00, C02F 1/66, C02F 1/72, 
C02F 1/76, C02F 101/16 / Tudor Lupașcu, Mihail Ciobanu ; solicitant 
Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a Moldovei. – Nr depozit. a 2017 
0056; data depozit. 2017.05.23; data publ. 2018.05.31, BOPI Nr 5/2018. –  
P. 39-40. – http://www.db.agepi.md/
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808.  Спосіб регулювання впливу на фазові переходи води в гігроскопічних 
системах : br. inv. 127465 UA : Int. Cl. G01N 25/02 / Володимир 
Всеволодович Туров, Тетяна Василівна Крупська, Тудор Грігоре 
Лупашку, Ігор Грігоре Повар ; solicitant Інст. хімії поверхні ім. О. 
О. Чуйка НАН України, Iнст. хімії Респ. Молдова. – Nr depozit. 
u 2017 04787; data depozit. 2017.05.18; data publ. 2018.08.10, Бюл.  
Nr 15/2018. – https://library.uipv.org/

809.  Pastă de dinţi și procedeu de obţinere a acesteia : br. inv. 4453 MD : Int. 
Cl. A61Q 11/00, A61K 35/57, A61K 35/644, A61K 36/28, A61K 36/53, 
A61K 36/534, A61K 36/899, A61K 36/61, A61K 33/10, A61K 33/14 / 
Kamel Earar, Andrei Victor Sandu, Mădălina Nicoleta Matei, Tudor Lu-
pașcu, Ion Sandu ; solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a Mol-
dovei. – Nr depozit. a 2015 0038; data depozit. 2015.04.27; data publ. 
2016.12.31, BOPI Nr 12/2016. – P. 29-30. – http://www.db.agepi.md/

810.  Procedeu de purificare a apelor de profunzime de ioni de amoniu, amo-
niac și hidrogen sulfurat : br. inv. 4435 MD : Int. Cl. C02F 1/20, C02F 
1/66, C02F 1/72, C02F 1/76, C02F 9/04, C02F 9/08C02F 101/16, C02F 
103/06 / Tudor Lupașcu, Mihail Ciobanu, Victor Boţan, Raisa Caţer ; 
solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a Moldovei. – Nr depo-
zit. a 2015 0088; data depozit. 2015.09.14; data publ. 2016.09.30, BOPI  
Nr 9/2016. – P. 20. – http://www.db.agepi.md/

811.  Dispozitiv de administrare a substanţelor fitosanitare în plante lemnoa-
se : br. inv. 4340 MD : Int. Cl. A01G 7/06, A01C 23/04, A01C 21/00 / 
Liliana Rosemarie Manea, Virgil Vlahidis, Tudor Lupașcu, Ion Sandu 
; solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a Moldovei. – Nr depo-
zit. a 2013 0025; data depozit. 2013.04.30; data publ. 2015.04.30, BOPI  
Nr 4/2015. – P. 22-23. – http://www.db.agepi.md/

812.  Procedeu de determinare a substanţelor humice solubile în apă din apele 
naturale și din rocile solide : br. inv. 4305 MD : Int. Cl. G01N 21/00, 
G01N 21/78, G01N 33/18, G01N 33/24, C09B 21/00 / Diana Șepeli, 
Maria Rusu, Mihail Filippov, Tudor Lupașcu ; solicitant Inst. de Chimie 
al Acad. de Știinţe a Moldovei. – Nr depozit. a 2013 0018; data depozit. 
2013.04.02; data publ. 2014.09.30, BOPI Nr 9/2014. – P. 26-27. – http://
www.db.agepi.md/

813.  Procedeu de potabilizare a apelor subterane și de suprafaţă : br. inv. 
4298 MD : Int. Cl. C02F 1/52, C02F 1/62, C02F 1/72, C02F 1/78, C02F 
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103/06, B01D 24/02 / Ion Sandu, Anca Monica Creţu, Tudor Lupaș-
cu, Joseph Marie Sieliechi, Innocent-Kouassi Kouame, Kayem Joseph 
Guifo, Andrei Victor Sandu, Violeta Vasilache, Ioan Gabriel Sandu, 
Viorica Vasilache ; solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a Mol-
dovei. – Nr depozit. a 2013 0010; data depozit. 2013.02.14; data publ. 
2014.08.31, BOPI Nr 8/2014. – P. 25-26. – http://www.db.agepi.md/

814.  Cremă antimicrobiană și antioxidantă pentru tratamentul afecţiunilor 
cutanate inflamatorii : br. inv. 4290 MD : Int. Cl. A61K 9/06, A61K 
36/87, A61P 31/04, A61P 39/06 / Alexandru Gonţa, Lucian Lupașcu, 
Nina Ţâmbaliuc, Tudor Lupașcu ; solicitant Inst. de Chimie al Acad. de 
Știinţe a Moldovei. – Nr depozit. a 2013 0054; data depozit. 2013.08.05; 
data publ. 2014.07.31, BOPI Nr 7/2014. – P. 22. – http://www.db.agepi.md/

815.  Procedeu de purificare a apelor subterane de hidrogen sulfurat, ioni de fier 
(II) și mangan (II) : br. inv. 4288 MD : Int. Cl. C02F 1/64, C02F 1/72, C02F 
1/52, C02F 9/04, C02F 9/08, C02F 103/06 / Tudor Lupașcu, Mihail Cio-
banu, Victor Boţan, Raisa Caţer ; solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Ști-
inţe a Moldovei. – Nr depozit. a 2013 0017; data depozit. 2013.04.02; data 
publ. 2014.06.30, BOPI Nr 6/2014. – P. 27. – http://www.db.agepi.md/

816.  Dispozitiv de administrare a substanţelor fitosanitare în plante lemnoase :  
br. inv. 4286 MD : Int. Cl. A01G 7/06, A01G 29/00, A01C 23/04, A01C 
21/00 / Virgil Vlahidis, Liliana Rosemarie Manea, Tudor Lupașcu, Ion 
Sandu ; solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a Moldovei. – Nr 
depozit. a 2013 0023; data depozit. 2013.04.30; data publ. 2014.06.30, 
BOPI Nr 6/2014. – P. 25. – http://www.db.agepi.md/

817.  Halocameră artificială (variante), procedeu de încărcare și procedeu de re-
activare a granulelor epuizate de săruri (variante) : br. inv. 4239 MD : Int. 
Cl. A61G 10/02, A61H 33/06, A61K 9/12, A61K 33/14, A61P 11/00, E04H 
3/08 / Ion Sandu, Maria Canache, Tudor Lupașcu, Marin Chirazi, Andrei-
Victor Sandu, Viorica Vasilache ; solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Ști-
inţe a Moldovei. – Nr depozit. a 2012 0042; data depozit. 2012.05.15; data 
publ. 2013.07.31, BOPI Nr 7/2013. – P. 24-25. – http://www.db.agepi.md/

818.  Metodă de determinare cantitativă a substanţelor humice în apele natu-
rale : br. inv. 4221 MD : Int. Cl. G01N 21/00, G01N 21/78, G01N 33/18, 
C09B 21/00 / Diana Șepeli, Mihail Filippov, Tudor Lupașcu ; solicitant 
Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a Moldovei. – Nr depozit. a 2012 
0008; data depozit. 2012.01.10; data publ. 2013.04.30, BOPI Nr 4/2013. –  
P. 29. – http://www.db.agepi.md/
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819.  Procedeu de modificare a structurii poroase a cărbunelui activ impreg-
nat cu Cu(II) și utilizarea lui la purificarea apelor subterane de hidrogen 
sulfurat și sulfuri  : br. inv. 4214 MD : Int. Cl. C02F 1/74, C02F 101/10, 
C02F 103/06, C01B 31/10, C01B 31/12 / Silvia Cibotaru, Mihail Cio-
banu, Victor Boţan, Tudor Lupașcu, Ion Sandu, Anca-Monica Creţu, 
Andrei Nistor ; solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a Mol-
dovei. – Nr depozit. a 2012 0054; data depozit. 2012.06.18; data publ. 
2013.04.30, BOPI Nr 4/2013. – P. 22-23. – http://www.db.agepi.md/

820.  Procedeu de distrucţie completă a Albastrului de metilen în apele rezidu-
ale cu conţinut majorat al acestuia : br. inv. 484 MD : Int. Cl. C02F 1/28, 
C02F 1/72, C09B 21/00, B01J 21/18, C01B 31/08 / Tudor Lupașcu, Mi-
hail Ciobanu, Victor Boţan, Andrei Nistor ; solicitant Inst. de Chimie 
al Acad. de Știinţe a Moldovei. – Nr depozit. s 2011 0066; data depozit. 
2011.03.24; data publ. 2012.02.29, BOPI Nr 2/2012. – P. 35. – http://
www.db.agepi.md/

821.  Procedeu de reproducere a picturii cu imagine reconstruită : br. inv. 469 
MD : Int. Cl. B44F 11/00, B44D 5/00, B44D 2/00, B41M 1/14, B41M 
1/26, B44D 7/00, G06T 1/00 / Ion Sandu, Tudor Lupașcu, Irina Crina 
Anca Sandu, Viorica Vasilache, Andrei Victor Sandu, Victor Boţan ; 
solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a Moldovei. – Nr depo-
zit. s 2011 0079; data depozit. 2010.07.30; data publ. 2012.01.31, BOPI  
Nr 1/2012. – P. 34-35. – http://www.db.agepi.md/

822.  Compoziţie insectofungicidă sub formă de soluţie în alcool și procedeu de 
obţinere a acesteia = Insectofungicidal composition as an alcohol solution 
and process for preparing the same : br. inv. 00123353 RO : Int. Cl. C09D 
5/14, B27K 3/00, B27K 3/50 / Ion Sandu, Tudor Lupașcu, Constantin 
Luca, Viorica Vasilache, Mikiko Hayashi, Fulga Daniela Vlad, Ioan-
Gabriel Sandu ; solicitant Univ. „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. – Nr 
depozit. a 2008 00174; data depozit. 2008.03.04; data publ. 2011.10.28, 
BOPI Nr 10/2011. –https://osim.ro/en/industrial-property/patents/ 

823.  Procedeu de purificare a apei de hidrogen sulfurat și sulfuri : br. inv. 4142 
MD : Int. Cl. C02F 1/28, C02F 1/72, C02F 103/06, C02F 101/10, B01J 
20/14, B01J 23/34 / Vasile Rusu, Raisa Nastas, Alexei Maftuleac, Aliona 
Paniș, Tudor Lupașcu ; solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe 
a Moldovei. – Nr depozit. a 2010 0114; data depozit. 2010.10.12; data 
publ. 2011.12.31, BOPI Nr 12/2011. – P. 20-21. – http://www.db.agepi.md/
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824.  Procedeu de reintegrare cromatică a zonelor lacunare ale picturilor vechi :  
br. inv. 409 MD : Int. Cl. B44D 5/00, B44D 2/00, B41M 1/14, B41M 
1/26, B44D 7/00, G06T 1/00 / Ion Sandu, Tudor Lupașcu, Irina Crina 
Anca Sandu, Viorica Vasilache, Andrei Victor Sandu, Victor Boţan ; 
solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a Moldovei. – Nr depo-
zit. s 2010 0132; data depozit. 2010.07.30; data publ. 2011.08.31, BOPI  
Nr 8/2011. – P. 25-26. – http://www.db.agepi.md/

825.  Dispozitiv pentru măsurarea temperaturii în cuptorul cu microunde : 
br. inv. 391 MD : Int. Cl. G01J 5/04, H05B 6/68, H05B 6/64 / Tudor 
Lupașcu, Alexei Maftuleac, Oleg Petuhov ; solicitant Inst. de Chimie 
al Acad. de Știinţe a Moldovei. – Nr depozit. s 2011 0051; data depozit. 
2009.08.04; data publ. 2011.06.30, BOPI Nr 6/2011. – P. 35-36. – http://
www.db.agepi.md/

826.  Pudră cu capacitate hemostatică și regenerativă (variante) și procedeu de 
obţinere a acesteia : br. inv. 4117 MD : Int. Cl. A61K 9/14, A61K 38/48, 
A61K 38/01, A61K 38/02, A61K 33/38, A61P 17/02 / Bogdan Alexan-
dru Hagiu, Andrei Victor Sandu, Tudor Lupașcu, Marin Chirazi, Ionel 
Mangalagiu, Ion Sandu, Mihail Ciobanu, Viorica Vasilache ; solicitant 
Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a Moldovei. – Nr depozit. a 2010 
0113; data depozit. 2010.07.30; data publ. 2011.07.31, BOPI Nr 7/2011. –  
P. 17. – http://www.db.agepi.md/

827.  Procedeu de preparare a amestecului de construcție : br. inv. 4111 MD : 
Int. Cl. B28C 5/38, B28C 5/40 / Evsei Șamis, Petru Coltuc, Tudor Lu-
pașcu, Victor Boțan, Eugen Stașcov, Eduard Doroshenco, Veniamin 
Ivanov, Vitalii Cunița ; solicitant Evsei Șamis. – Nr depozit. a 2010 0047; 
data depozit. 2010.03.26; data publ. 2011.05.31, BOPI Nr 5/2011. –  
P. 22-24. – http://www.db.agepi.md/

828.  Procedeu de obţinere a unei nanodispersii uleioase de argint injectabile : 
br. inv. 4106 MD : Int. Cl. A61K 33/38, A61K 9/10, A61K 47/44, A61P 
17/14, A61P 21/00, A61P 31/04, B82B 1/00 / Bogdan Hagiu, Ion San-
du, Tudor Lupașcu, Violeta Vasilache, Vasile Tura, Ionel Mangalagiu, 
Andrei Victor Sandu, Veaceslav Gonciar ; solicitant Inst. de Chimie al 
Acad. de Știinţe a Moldovei. – Nr depozit. a 2010 0134; data depozit. 
2010.12.03; data publ. 2011.04.30, BOPI Nr 4/2011. – P. 21. – http://
www.db.agepi.md/
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829.  Halocameră artificială de suprafaţă : br. inv. 4089 MD : Int. Cl. A61G 
10/02, A61H 33/06, A61K 9/14, A61K 9/72 / Ion Sandu, Cătălina-Mi-
haela Știrbu, Tudor Lupașcu, Marin Chirazi, Ilie-Cătălin Știrbu, An-
drei-Victor Sandu ; solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a Mol-
dovei. – Nr depozit. a 2009 0120; data depozit. 2009.11.18; data publ. 
2011.01.31, BOPI Nr 1/2011. – P. 19-20. – http://www.db.agepi.md/

830.  Instalație pentru dozarea materialului friabil la centrifugare : br. inv. 
4070 MD : Int. Cl. B04B 11/04, G01F 11/00, G01F 13/00, B04B 13/00 /  
Tudor Lupașcu, Alexei Maftuleac, Oleg Petuhov ; solicitant Inst. de Chi-
mie al Acad. de Știinţe a Moldovei. – Nr depozit. a 2009 0079; data de-
pozit. 2009.08.04; data publ. 2010.10.31, BOPI Nr 10/2010. – P. 22-23. –  
http://www.db.agepi.md/

831.  Halocameră artificială de suprafaţă : br. inv. 4040 MD : Int. Cl. A61G 
10/02, A61H 33/06, A61K 9/14, A61K 9/72 / Ion Sandu, Maria Cana-
che, Tudor Lupașcu, Ioan Gabriel Sandu, Andrei-Victor Sandu, Viorica 
Vasilache ; solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a Moldovei. –  
Nr depozit. a 2009 0132; data depozit. 2009.12.09; data publ. 2010.05.31, 
BOPI Nr 5/2010. – P. 22-23. – http://www.db.agepi.md/

832.  Microsalină artificială de suprafaţă : br. inv. 4039 MD : Int. Cl. A61G 
10/02, A61H 33/06, A61K 9/14, A61K 9/72 / Ion Sandu, Cătălina-Mi-
haela Știrbu, Tudor Lupașcu, Ilie-Cătălin Știrbu, Andrei-Victor Sandu ;  
solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a Moldovei. – Nr depo-
zit. a 2009 0115; data depozit. 2009.11.05; data publ. 2010.05.31, BOPI  
Nr 5/2010. – P. 21-22. – http://www.db.agepi.md/

833.  Procedeu de insectofungicizare și ignifugare a lemnului vechi pus în operă : 
br. inv. 4018 MD : Int. Cl. C09D 5/18, C09D 5/14, B27K 3/16, B27K 3/32, 
B27K 3/52 / Ion Sandu, Tudor Lupașcu, Irina Crina Anca Sandu, Vio-
rica Vasilache, Ioan Gabriel Sandu, Victor Boţan, Andrei-Victor Sandu, 
Adeline-Camelia Ciocan ; solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a 
Moldovei. – Nr depozit. a 2008 0249; data depozit. 2008.09.30; data publ. 
2010.02.28, BOPI Nr 2/2010. – P. 17-18. – http://www.db.agepi.md/

834.  Procedeu de purificare a apelor reziduale de albastru de metilen : br. inv. 
4008 MD : Int. Cl. C02F 1/28, C02F 1/72, B01J 20/20, B01J 21/18, C01B 
31/08, C09B 21/00 / Mihail Ciobanu, Ion Sandu, Tudor Lupașcu, Vic-
tor Boţan, Andrei Nistor ; solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a 
Moldovei. – Nr depozit. a 2009 0069; data depozit. 2009.07.01; data publ. 
2010.01.31, BOPI Nr 1/2010. – P. 18-19. – http://www.db.agepi.md/
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835.  Utilizare a enotaninului hidrosolubil pentru tratamentul ulcerului gastric 
și duodenal : br. inv. 293 MD : Int. Cl. A61K 36/87, A61P 1/04, C07D 
311/30, C08F 8/06 / Sergiu Cerlat, Veaceslav Gonciar, Tudor Lupașcu ; 
solicitant Univ. de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” 
din Rep. Moldova. – Nr depozit. s 2010 0138; data depozit. 2009.12.21; data 
publ. 2010.11.30, BOPI Nr 11/2010. – P. 35. – http://www.db.agepi.md/

836.  Remediu regenerator pentru tratamentul plăgilor și combustiilor : br. 
inv. 3988 MD : Int. Cl. A61K 36/87, A61P 17/02, C08F 8/06 / Vea-
ceslav Gonciar, Sergiu Cerlat, Tudor Lupașcu ; solicitant Univ. de Stat 
de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Rep. Moldova. –  
Nr depozit. a 2009 0102; data depozit. 2009.09.23; data publ. 2009.12.31, 
BOPI Nr 12/2009. – P. 21. – http://www.db.agepi.md/

837.  Compus cu proprietăți antioxidante  : br. inv. 3979 MD : Int. Cl. C08H 
5/00, C07D 311/30, C08F 8/06, C07C 37/60, A61P 39/06 / Tudor 
Lupașcu, Gheorghe Duca, Lucian Lupașcu, Maria Giurginca, Aurelia 
Meghea ; solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a Moldovei. –  
Nr depozit. a 2008 0247; data depozit. 2008.09.30; data publ. 2009.11.30, 
BOPI Nr 11/2009. – P. 23-24. – http://www.db.agepi.md/

838.  Procedeu de insectofungicizare și hidrofobizare a lemnului vechi pus în 
operă : br. inv. 3966 MD : Int. Cl. B27K 3/34, B27K 3/40, B27K 3/50, 
C09D 5/14 / Ion Sandu, Tudor Lupașcu, Irina Crina Anca Sandu, Vio-
rica Vasilache, Ioan Gabriel Sandu, Victor Boţan, Andrei Victor Sandu, 
Adeline-Camelia Ciocan ; solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a 
Moldovei. – Nr depozit. a 2009 0051; data depozit. 2008.09.30; data publ. 
2009.10.31, BOPI Nr 10/2009. – P. 14-15. – http://www.db.agepi.md/

839.  Procedeu de îmbogăţire a sorbentului carbonic cu azot : br. inv. 3910 MD :  
Int. Cl. C01B 31/08, C01B 31/12, C01B 31/16, B01J 41/18, B01J 20/20 /  
Victor Boţan, Ion Sandu, Tudor Lupașcu ; solicitant Inst. de Chimie al 
Acad. de Știinţe a Moldovei. – Nr depozit. a 2008 0248; data depozit. 
2008.09.30; data publ. 2009.05.31, BOPI Nr 5/2009. – P. 28-29. – http://
www.db.agepi.md/

840.  Procedeu de regenerare fotocatalitică a cărbunelui activ uzat : br. inv. 3776 
MD : Int. Cl. B01J 20/34, C01B 31/08, C01B 15/01, C01G 45/08, C02F 
1/28 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Tudor Lupașcu ; 
solicitant Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a 
Moldovei. – Nr depozit. a 2007 0242; data depozit. 2007.09.06; data publ. 
2008.12.31, BOPI Nr 12/2008. – P. 33. – http://www.db.agepi.md/
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841.  Procedeu continuu de purificare a apei de nitriţi : br. inv. 3727 MD : Int. 
Cl. C02F 1/42, C02F 1/74, C01B 31/08,B01J 21/18 / Tudor Lupașcu, 
Tatiana Arapu, Maria Sandu, Petru Spătaru, Elena Moșanu ; solicitant 
Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie și Ge-
ografie al Acad. de Știinţe a Moldovei. – Nr depozit. a 2008 0004; data 
depozit. 2008.01.09; data publ. 2008.10.31, BOPI Nr 10/2008. – P. 31. –  
http://www.db.agepi.md/

842.  Metodă de determinare a domeniului normal de variaţie a echilibrului 
hidric : br. inv. 3713 MD : Int. Cl. G01N 5/02, G01N 33/36, G01N 33/46, 
G01N 22/04 / Ion Sandu, Tudor Lupașcu, Irina Crina Anca Sandu, 
Constantin Luca, Viorica Vasilache, Ioan Gabriel Sandu, Mikiko Ha-
yashi, Andrei Victor Sandu, Mihail Ciobanu ; solicitant Inst. de Chimie 
al Acad. de Știinţe a Moldovei. – Nr depozit. a 2008 0135; data depozit. 
2008.05.19; data publ. 2008.09.30, BOPI Nr 9/2008. – P. 40-41. – http://
www.db.agepi.md/

843.  Procedeu de preparare a amestecului de construcţie pe bază de liant mi-
neral : br. inv. 3703 MD : Int. Cl. B28C 5/38, C04B 28/10, C04B 28/20, 
C04B 28/22, C04B 14/06, C04B 28/04 / Evsei Șamis, Tudor Lupașcu, 
Iana Zubrilina. – Nr depozit. a 2007 0215; data depozit. 2007.07.30; data 
publ. 2008.09.30, BOPI Nr 9/2008. – P. 28-30. – http://www.db.agepi.md/

844.  Soluţie organică ecologică pentru tratarea insectofungică a lemnului vechi 
pus în operă : br. inv. 3681 MD : Int. Cl. B27K 3/34, B27K 3/50, A01N 
63/00, A01N 65/00, A01P 3/00, A01P 7/04 / Ion Sandu, Tudor Lupaș-
cu, Constantin Luca, Viorica Vasilache, Mikiko Hayashi, Fulga-Daniela 
Vlad, Ioan Gabriel Sandu ; solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe 
a Moldovei. – Nr depozit. a 2008 0050; data depozit. 2008.02.19; data 
publ. 2008.08.31, BOPI Nr 8/2008. – P. 33-34. – http://www.db.agepi.md/

845.  Procedeu de obţinere a cărbunelui activ din coajă de nucă și procedeu de 
modificare chimică a lui : br. inv. 3602 MD : Int. Cl. C01B 31/08, C01B 
31/12, B09B 3/00 / Tudor Lupașcu, Mihail Ciobanu, Victor Boţan ; so-
licitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a Moldovei. – Nr depozit. a 
2007 0037; data depozit. 2007.02.08; data publ. 2008.05.31, BOPI Nr 
5/2008. – P. 39-40. – http://www.db.agepi.md/

846.  Procedeu de purificare a apelor de nitriţi : br. inv. 3567 MD : Int. Cl. 
C02F 1/74, B01J 20/20, B01J 8/22, C01B 31/08 / Tudor Lupașcu, Tatiana 
Arapu, Maria Sandu, Petru Spătaru, Elena Moșanu ; solicitant Inst. de 
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Chimie al Acad. de Știinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie și Georgafie al 
Acad. de Știinţe a Moldovei. – Nr depozit. a 2007 0256; data depozit. 
2007.09.20; data publ. 2008.04.30, BOPI Nr 4/2008. – P. 39-40. – http://
www.db.agepi.md/

847.  Procedeu de tratare a seminţelor de soia înainte de semănat : br. inv. 
3549 MD : Int. Cl. A01C 1/06, C07H 13/02, C08L 3/02, A01N 61/00, 
A01P 3/00, A01P 21/00 / Galina Lupașcu, Elena Sașco, Tudor Lupașcu, 
Svetlana Gavzer ; solicitant Inst. de Genetică și Fiziologie a Plantelor al 
Acad. de Știinţe a Moldovei, Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a Mol-
dovei. – Nr depozit. a 2007 0080; data depozit. 2007.03.23; data publ. 
2008.04.30, BOPI Nr 4/2008. – P. 22. – http://www.db.agepi.md/

848.  Amestec uscat pentru tencuire pe bază de ciment  : br. inv. 3536 MD : 
Int. Cl. C04B 28/04, C04B 14/28, C04B 24/10, C04B 24/38, C04B 24/24, 
C04B 18/12 / Tudor Lupașcu, Victor Boțan ; solicitant Inst. de Chimie 
al Acad. de Știinţe a Rep. Moldova. – Nr depozit. a 2007 0038; data de-
pozit. 2007.02.08; data publ. 2008.03.31, BOPI Nr 3/2008. – P. 30-31. –  
http://www.db.agepi.md/

849.  Procedeu de modificare a cărbunelui activ : br. inv. 3482 MD : Int. Cl. 
C01B 31/08, C01B 31/12, B01J 20/20, B01J 20/32, C02F 1/28 / Tudor 
Lupașcu, Mihail Ciobanu ; solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe 
a Rep. Moldova. – Nr depozit. a 2007 0118; data depozit. 2007.04.25; 
data publ. 2008.01.31, BOPI Nr 1/2008. – P. 33-34. – http://www.
db.agepi.md/

850.  Amestec uscat pentru tencuire : br. inv. 3252 MD : Int. Cl. C04B 38/00, 
C04B 28/16, C04B 28/28, C04B 18/12 / Tudor Lupașcu, Victor Boţan ;  
solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a Rep. Moldova. – Nr depo-
zit. a 2006 0208; data depozit. 2006.08.08; data publ. 2007.02.28, BOPI 
Nr 2/2007. – P. 31. – http://www.db.agepi.md/

851.  Remediu antibacterian : br. inv. 3228 MD : Int. Cl. A61K 36/87, A61K 
131/00, A61P 31/04, C08H 5/00, C08F 8/06 / Veaceslav Gonciar, Ele-
na Zariciuc, Nicolae Bacinschi, Tudor Lupașcu, Valeriu Rudic, Ștefan 
Plugaru, Sergiu Cerlat ; solicitant Univ. de Stat de Medicină și Farma-
cie “Nicolae Testemiţanu” din Rep. Moldova, Inst. de Chimie al Acad. 
de Știinţe a Rep. Moldova. – Nr depozit. a 2006 0081; data depozit. 
2006.03.07; data publ. 2007.01.31, BOPI Nr 1/2007. – P. 31-32. – http://
www.db.agepi.md/
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852.  Compus ce posedă proprietăţi fungitoxice pentru ciuperca Pythium de-
barianum Hesse : br. inv. 3179 MD : Int. Cl. A01N 61/00, A01N 65/00, 
A01P 3/00, C08H 5/00 / Elena Sașco, Lucian Lupașcu, Valeriu Rudic, 
Tudor Lupașcu ; solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a Rep. 
Moldova, Inst. de Microbiologie al Acad. de Știinţe a Rep. Moldova. – 
Nr depozit. a 2006 0046; data depozit. 2006.02.08; data publ. 2006.11.30, 
BOPI Nr 11/2006. – P. 20. – http://www.db.agepi.md/

853.  Compus ce posedă activitate fungitoxică pentru ciuperca Fusarium so-
lani (Mart.) App. et Wr. : br. inv. 3139 MD : Int. Cl. A01N 65/00, A01P 
3/00, C08H 5/00, C08F 8/06 / Valeriu Rudic, Lucian Lupașcu, Tudor 
Lupașcu, Elena Sașco ; solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a 
Rep. Moldova. – Nr depozit. a 2006 0048; data depozit. 2006.02.08; data 
publ. 2006.09.30, BOPI Nr 9/2006. – P. 20. – http://www.db.agepi.md/

854.  Procedeu de obţinere a enotaninurilor hidrosolubile : br. inv. 3125 MD :  
Int. Cl. C 08 H 5/00, C 07 D 311/30, C 08 F 8/06, C 07 C 37/60 / Tudor 
Lupașcu, Lucian Lupașcu ; solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe 
a Rep. Moldova. – Nr depozit. a 2005 0360; data depozit. 2005.12.06; 
data publ. 2006.08.31, BOPI Nr 8/2006. – P. 31-32. – http://www.
db.agepi.md/

855.  Compus ce posedă activitate fungitoxică pentru ciuperca Fusarium 
oxysporum Snyd. et Hans : br. inv. 3113 MD : Int. Cl. A 01 N 65/00, A 01 
P 3/00, C 08 H 5/00, C 08 F 8/06 / Lucian Lupașcu, Elena Sașco, Tudor 
Lupașcu, Valeriu Rudic ; solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe 
a Rep. Moldova, Inst. de Microbiologie al Acad. de Știinţe a Rep. Mol-
dova. – Nr depozit. a 2006 0047; data depozit. 2006.02.08; data publ. 
2006.08.31, BOPI Nr 8/2006. – P. 22. – http://www.db.agepi.md/

856.  Procedeu de purificare a apelor subterane de hidrogen sulfurat și/sau sul-
furi : br. inv. 3097 MD : Int. Cl. C 02 F 1/20, C 02 F 1/28, C 02 F 1/58,  
C 02 F 1/74, C 01 B 31/08 / Tudor Lupașcu, Raisa Nastas ; solicitant Inst. 
de Chimie al Acad. de Știinţe a Rep. Moldova. – Nr depozit. a 2005 0359; 
data depozit. 2005.12.06; data publ. 2006.07.31, BOPI Nr 7/2006. –  
P. 27-28. – http://www.db.agepi.md/

857.  Procedeu de regenerare a cărbunelui activ uzat (variante) : br. inv. 2523 
MD : Int. Cl. C 01 B 31/08; B 01 J 20/34 / Tudor Lupașcu, Mihai Cio-
banu, Nina Ţîmbaliuc ; solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a 
Rep. Moldova. – Nr depozit. a 2003 0199; data depozit. 2003.08.05; data 
publ. 2004.08.31, BOPI Nr 8/2004. – P. 45. – http://www.db.agepi.md/
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858.  Procedeu de obţinere a cărbunelui activ din subproduse vegetale cu ob-
ţinerea concomitentă a soluţiilor de fosfaţi : br. inv. 2496 MD : Int. Cl. 
C 01 B 31/08, 31/12 / Tudor Lupașcu, Raisa Nastas ; solicitant Inst. de 
Chimie al Acad. de Știinţe a Rep. Moldova. – Nr depozit. a 2003 0198; 
data depozit. 2003.08.05; data publ. 2004.07.31, BOPI Nr 7/2004. –  
P. 27-28. – http://www.db.agepi.md/

859.  Procedeu de purificare a apelor de hidrogen sulfurat și/sau sulfuri : br. 
inv. 2480 MD : Int. Cl. C 02 F 1/20, 1/28, 1/58, 1/74; C 01 B 31/08 / Tu-
dor Lupașcu, Raisa Nastas ; solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe 
a Rep. Moldova. – Nr depozit. a 2003 0176; data depozit. 2003.07.17; data 
publ. 2004.06.30, BOPI Nr 6/2004. – P. 39. – http://www.db.agepi.md/

860.  Procedeu de regenerare a cărbunelui activ uzat : br. inv. 2478 MD : Int. 
Cl. C 01 B 31/08; B 01 J 20/34 / Tudor Lupașcu, Mihail Ciobanu ; soli-
citant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a Rep. Moldova. – Nr depo-
zit. a 2003 0175; data depozit. 2003.07.17; data publ. 2004.06.30, BOPI  
Nr 6/2004. – P. 37-38. – http://www.db.agepi.md/

861.  Procedeu de obţinere a amestecului de esteri metilici ai acizilor grași din 
grăsimi utilizat în calitate de biodiesel : br. inv. 2382 MD : Int. Cl. C 11 
C 3/10; C 10 L 1/02 / Tudor Lupașcu, Ion Dragalin, Pavel Vlad, Sever 
Șerban, Emil Stepan ; solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a 
Rep. Moldova. – Nr depozit. a 2003 0130; data depozit. 2003.05.30; data 
publ. 2004.02.29, BOPI Nr 2/2004. – P. 42. – http://www.db.agepi.md/

862.  Procedeu de obţinere a cărbunelui activat din seminţe de struguri : br. inv. 
2381 MD : Int. Cl. C 01 B 31/10 / Tudor Lupașcu, Raisa Nastas, Veaceslav 
Gonciar, Victor Ghicavâi, Dumitru Urâtu ; solicitant Inst. de Chimie al 
Acad. de Știinţe a Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină și Farma-
cie “Nicolae Testemiţanu” din Rep. Moldova, Nistru-Vin, Societate pe 
Acţiuni. – Nr depozit. a 2003 0027; data depozit. 2003.01.28; data publ. 
2004.02.29, BOPI Nr 2/2004. – P. 41-42. – http://www.db.agepi.md/

863.  Procedeu de regenerare a cărbunelui activ epuizat în procesul de tratare a 
apei : br. inv. 2333 MD : Int. Cl. C 01 B 31/08; B 01 J 20/34; H 05 B 6/64 /  
Tudor Lupașcu, Vasile Rusu, Ludmila Starîș, Larisa Mereuţă-Postolachi ;  
solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a Rep. Moldova. – Nr depo-
zit. a 2003 0057; data depozit. 2003.02.20; data publ. 2003.12.31, BOPI 
Nr 12/2003. – P. 28. – http://www.db.agepi.md/
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864.  Procedeu de obţinere a vitaminei B12 : br. inv. 2313 MD : Int. Cl. C 12 
P 1/04 / Valeriu Rudic, Tudor Lupașcu, Ecaterina Nartea, Svetlana Co-
dreanu ; solicitant Inst. de Microbiologie al Acad. de Știinţe a Rep. Mol-
dova, Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a Rep. Moldova. – Nr depo-
zit. a 2001 0162; data depozit. 2001.05.25; data publ. 2003.11.30, BOPI  
Nr 11/2003. – P. 27-28. – http://www.db.agepi.md/

865.  Procedeu de obţinere a cărbunelui activat din seminţe de struguri : br. 
inv. 2304 MD : Int. Cl. C 01 B 31/10 / Tudor Lupașcu, Raisa Nastas, 
Marina Scutaru, Veaceslav Gonciar, Victor Ghicavâi, Dumitru Urâtu ; 
solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a Rep. Moldova, Univ. de 
Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Rep. Moldova, 
Nistru-Vin, Societate pe Acţiuni. – Nr depozit. a 2003 0026; data depo-
zit. 2003.01.28; data publ. 2003.11.30, BOPI Nr 11/2003. – P. 21-22. –  
http://www.db.agepi.md/

866.  Procedeu de fertilizare a solului cu îngrășăminte de azot amoniacal : br. 
inv. 2250 MD : Int. Cl. A 01 C 21/00, 3/00 / Maria Sandu, Tudor Lupaș-
cu, Efim Sergentu, Petru Spătaru, Valeriu Ropot, Elena Moșanu ; soli-
citant Inst. Naţ. de Ecologie, Inst. de Chimie al Academiei de Știinţe a 
Rep. Moldova. – Nr depozit. a 2002 0169; data depozit. 2002.07.01; data 
publ. 2003.09.30, BOPI Nr 9/2003. – P. 15. – http://www.db.agepi.md/

867.  Substanţă adsorbantă cu conţinut de carbon : br. inv. 2168 MD : Int. Cl. 
C 01 B 31/08; A 61 K 9/18, 33/44, 35/78; A 61 P 39/02 / Victor Ghica-
vâi, Valeriu Dubcenco, Ludmila Baxan, Tudor Lupașcu ; solicitant Univ. 
de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Rep. Mol-
dova. – Nr depozit. a 2002 0181; data depozit. 2002.07.12; data publ. 
2003.05.31, BOPI Nr 5/2003. – P. 29-30. – http://www.db.agepi.md/

868.  Procedeu de obţinere a cărbunelui activat din sâmburi de fructe și coji 
de nuci : br. inv. 1985 MD : Int. Cl. C 01 B 31/08, 31/12 / Tudor Lupaș-
cu, Ioan Vacarciuc, Veaceslav Gonciar, Victor Ghicavâi ; solicitant Inst. 
de Chimie al Acad. de Știinţe a Moldovei, Inst. de Proiectări Chimice, 
Univ. de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Rep. 
Moldova. – Nr depozit. a 2002 0060; data depozit. 2002.01.28; data publ. 
2002.08.31, BOPI Nr 8/2002. – P. 26-27. – http://www.db.agepi.md/

869.  Procedeu de obţinere a cărbunilor activi : br. inv. 1005 MD : Int. Cl. C 01 
B 31/12 / Tudor Lupașcu, Larisa Monahova, Veaceslav Gonciar, Victor 
Ghicavâi ; solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a Moldovei. – Nr 
depozit. 98-0057; data depozit. 1998.02.23; data publ. 1998.08.31, BOPI 
Nr 8/1998. – P. 14-15. – http://www.db.agepi.md/
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870.  Procedeu de obţinere a cărbunilor activi : br. inv. 999 MD : Int. Cl. C 01 
B 31/12 / Tudor Lupașcu, Larisa Monahova, Veaceslav Gonciar, Victor 
Ghicavâi ; solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a Moldovei. –  
Nr depozit. 98-0056; data depozit. 1998.02.23; data publ. 1998.07.31, 
BOPI Nr 7/1998. – P. 19. – http://www.db.agepi.md/

871.  Procedeu de obţinere a cărbunilor activi : br. inv. 773 MD : Int. Cl. C 01 
B 31/08 / Mihai Posedaru, Constantin Constantin, Maria Pârvu, Olga 
Alexandru, Georgiana Mihai, Adrian Costache, Ioana Stanciu, Paul 
Stirbăţ, Gabriela Olaru, Ana Trifan, Gheorghe Badea, Marcel Sonu, 
Marius Albu, Tudor Lupașcu, Larisa Monahova, Veaceslav Gonciar ; 
solicitant Inst. de Cercetări Pentru Prelucrarea Elastomerilor, Inst. de 
Chimie al Acad. de Știinţe a Moldovei. – Nr depozit. 95-0187; data de-
pozit. 1995.03.01; data publ. 1997.07.31, BOPI Nr 7/1997. – P. 27-28. –  
http://www.db.agepi.md/

872.  Procedeu de obţinere a cărbunilor activi : br. inv. 660 MD : Int. Cl. C 01 
B 31/12 / Tudor Lupașcu, Larisa Monahova, Veaceslav Gonciar, Victor 
Ghicavîi ; solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a Moldovei. –  
Nr depozit. 96-0124; data depozit. 1996.05.16; data publ. 1997.01.31, 
BOPI Nr 1/1997. – P. 19-20. – http://www.db.agepi.md/

873.  Compoziţie pentru tencuire : br. inv. 612 MD : Int. Cl. C 04 B 28/14 / 
Tudor Lupașcu, Pavel Alexeenco, Ion Drancă, Victor Stankevici, Vasile 
Ungureanu ; solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a Moldovei, 
S.A. “Monolit”. – Nr depozit. 96-0086; data depozit. 1996.04.09; data 
publ. 1996.11.30, BOPI Nr 11/1996. – P. 17. – http://www.db.agepi.md/

874.  Substanţă adsorbantă de carbon “Carbasan” : br. inv. 587 MD : Int. Cl. 
A 61 K 33/44  / Veaceslav Gonciar, Victor Ghicavâi, Tudor Lupașcu ; 
solicitant Univ. de Stat de Medicină și Farmacie din Rep. Moldova. –  
Nr depozit. 95-0264; data depozit. 1995.06.12; data publ. 1996.07.31, 
BOPI Nr 7/1996. – P. 16. – http://www.db.agepi.md/

875.  Procedeu de obţinere a cărbunilor activi : br. inv. 94-01445 RO : Int. 
Cl. C 01 B 31/08 / Olga Alexandru, Adrian Costache, Constantin Con-
stantin, Georgiana Mihai, Maria Pîrvu, Mihai Posedaru, Ioana Stanciu, 
Paul Stirbaț, Tudor Lupașcu, Larisa Monahova, Marius Albu, Gheorghe 
Badea, Gabriela Olaru, Ana Trifan, Marcel Sonu ; solicitant S.C. CERE-
LAST, Inst. de Cercetări pentru Prelucrarea Elastomerilor, București. – 
Nr depozit. 94-01445; data depozit. 1994.08.31; data publ. 1996.03.29, 
BOPI Nr 3/1996. – P. 15. –https://vdocuments.mx/bopi-nr-31996.html 
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876.  Compoziţie pentru tencuire : br. inv. 112 MD : Int. Cl. C 04 B 28/14 /  
Pavel Alexeenco, Ion Eanac, Andrei Gavriliţa, Raisa Vasileva, Tudor 
Lupașcu, Valeriu Ropot ; solicitant S.A. IPCT “Tehproectconstrucţia”, 
Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a Moldovei. – Nr depozit. 94-0161; 
data depozit. 1994.06.28; data publ. 1994.12.31, BOPI Nr 12/1994. –  
P. 16. – http://www.db.agepi.md/

877.  Штукатурная смесь [Amestec pentru tencuire] : а. с. 1652314 СССР :  
МКИ5 C 04 B 28/14 / П. С. Алексеенко, И. П. Янак, А. С. Гаврилица, 
Р. Ф. Васильева, Ф. Г. Лупашку, В. М. Ропот ; заявитель : Проек-
тно-технологический трест «Оргстрой», Ин-т химии АН МССР. –  
№ 4410592/33 ; заявл. 13.04.88 ; опубл. 30.05.91, Бюл. Nr 20.

878.  Способ получения пористого полимера : а. с. 1407007 СССР /  
А. В. Мамченко, Т. М. Якимова, М. Т. Брык, Ф. Г. Лупашку. – заявл. 
01.03.88. – De uz intern.

879.  Способ получения энотаннина из шрота виноградных семян 
[Procedeu de obținere a enotaninului din șrot de semințe de struguri] :  
а. с. 1286621 СССР : МКИ4 C 11 B 1/10 / Ф. Г. Лупашку, П. И. Па-
раска, В. М. Ропот, М. И. Русу, В. М. Иожица, Н. Л. Дубосарь,  
Е. Л. Мычкина ; заявитель : Отдел географии АН МССР, Техно-
логическо-конструкорский ин-т Науч.-произв. агропром. объ-
единения «Яловены». – № 3792874/28–13 ; заявл. 27.07.84 ; опубл. 
30.01.87, Бюл. Nr 4.

880.  Ceas : desen și model industrial MD : Int. Cl. LOC (10) Cl. 10-01 / 
Tudor Lupașcu ; solicitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a Mol-
dovei. – Nr depozit. f 2016 0052; data depozit. 2016.10.05; data publ. 
2016.12.31, BOPI Nr 12/2016. – P. 152-153. – http://www.db.agepi.md/

881. EnoXiLTL : marcă 19791 MD / Tudor Lupașcu, Lucian Lupașcu ; so-
licitant Inst. de Chimie al Acad. de Știinţe a Moldovei. – Nr depozit. 
023113; data depozit. 2008.04.16; data înregistrării 2010.03.25; data re-
înnoirii 2018.03.03; data publ. 2008.11.30, BOPI Nr 11/2008. – P. 107. –  
http://www.db.agepi.md/
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Redactor, coordonator, recenzent, conducător/consultant științific, 
membru al comitetelor știinţifice

882.  Achievements and perspectives of modern chemistry : Intern. conf., 9- 
11 Oct. 2019 : dedicated to the 60th anniversary from the foundation of 
the Institute of Chemistry : Book of abstr. / org. com. : Tudor Lupascu 
[et al.] ; Inst. of Chemistry, Chemical Soc. of the Republic of Moldova. –  
Ch. : S. n., 2019. – 256 p. – ISBN 978-9975-62-428-2. – Acces: http://
www.chem.asm.md/icich60/files/ABSTRACT-BOOK.pdf

883.  Chemistry, Physics and Technology of Surface and Workshop „Metal-
Based Biocompatible Nanoparticles: Synthesis and Applications” : Ukrai-
nian Conf. with Intern. Participation, Kyiv, Ukraine, 15–17 May 2019 : 
Book of abstr. / sci. сom. : M. Т. Kartel, V. V. Turov, L. A. Belyakova, … 
T. Lupascu [et al.] ; Chuiko Inst. of Surface Chemistry of Nat. Acad. of 
Sciences of Ukraine. – Kyiv : Chuiko Institute of Surface Chemistry of 
National Academy of Sciences of Ukraine, 2019. – 232 p. – ISBN 978-
966-02-8885-0. – Acces: https://www.isc.gov.ua/images/documents/
conference/2019/book_2019.pdf

884.  Chemistry Journal of Moldova: General, Industrial and Ecological Chem-
istry / fondator : Institute of Chemistry ; ed.-in-chief : Gheorghe Duca ;  
eds. : Tudor Lupașcu, Viorica Gladchi. – Ch. : Institute of Chemistry, 
2006–2019. – 2 fasc. pe an. – ISSN 1857-1727 (print). – ISSN 2345-1688 
(online). – Acces: http://cjm.asm.md/

885.  Environmental Enginering and Management Journal / fondator : Gh. 
Asachi Technical Univ. of Iasi ; ed.-in-chief : Maria Gavrilescusci ; ad-
visory board : Maria Madalena dos Santos Alves, ..., Tudor Lupașcu 
[et al.]. – Iași : Gh. Asachi Technical Univ. of Iasi, 2002–2019. – Apare 
lunar. – ISSN 1582-9596 (print). – ISSN 1843-3707 (online). – Acces: 
http://www.eemj.icpm.tuiasi.ro/ 

886.  EUROINVENT: European Exhibition of Creativity and Innovation 
[Resursă electronică] : Proc. of the 11th Edition, Iasi, 16–17 May 2019 / 
ed. : Andrei Victor Sandu ; sci. com. : Dan Cascaval, ..., Tudor Lupascu 
[et al.]. – Iași : StudIS, 2019. – 658 p. – ISSN 2601-4564 (print). – ISSN 
2601-4572 (online). – Acces: http://www.euroinvent.org/cat/e2019.pdf

887.  5th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and 
Calorimetry (CEEC-TAC5) and 14th Mediterranean Conference on Calo-
rimetry and Thermal Analysis (Medicta2019), Roma, Italy, 27–30 Aug. 
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2019 : Book of abstr. / eds. : Andrei Rotaru, Stefano Vecchio Ciprioti ; hon-
orary com. : Giuseppe Arena, Lorezno Abate, Branka Andricic, … Tudor 
Lupascu [et al.] ; Central and Eastern European Committee for Thermal 
Analysis and Calorimetry. – Rostock : Academica Greifswald, 2019. – 
524 p. – ISBN 978-3-940237-59-0. – Acces: http://www.ceec-tac.org/ 
conf5/welcome.html

888.  International Journal of Conservation Science / fondator : Romanian In-
ventors Forum (FIR) ; ed.-in-chief : Ion Sandu ; ed. board : Liviu Apos-
tol, ..., Tudor Lupașcu [et al.]. – Iași : Alexandru Ioan Cuza University 
Publishing House, 2010–2019. – 4-6 fasc. pe an. – ISSN 2067-533X 
(print). – ISSN 2067-8223 (online). – Acces: http://www.ijcs.uaic.ro/

889.  Revista de Chimie / fondator : Societatea de Chimie din România ; col. 
editorial : Petru Filip (ed. șef), … Tudor Lupașcu [et al.]. – București :  
SC Biblioteca Chimiei SA – Revista de Chimie, 2016-2019. – Apare 
lunar. – ISSN 0034-7752. – ISSN-L 1582-9049. – Acces: https://www.
revistadechimie.ro/

890.  Romanian Journal of Ecology & Environmental Chemistry / fondator 
: National Research and Development Institute for Industrial Ecology 
ECOIND ; eds.-in-chief : Luoana Florentina Pascu, Carol Blaziu Lehr ; 
sci. com. : Gheorghe Batrinescu, ..., Tudor Lupascu [et al.]. – Bucharest : 
EIKON, 2019. – ISSN 2668-5418 (print). – ISSN-L 2668-5418 (online). –  
Acces: http://dspace.incdecoind.ro/handle/123456789/1424

891.  Scientific, Technological and Innovative Research in Current European 
Context = Cercetarea ştiințifică, tehnologică și de inovare în actualul 
context european [Resursă electronică] : Euroinvent Intern. Workshop, 
11th ed., 16 May 2019 : Scientific Inquiries through Elective Elabora-
tions = Cercetări științifice prin elaborări elective / eds : Ioan Gabriel 
Sandu [et al.] ; sci. com. : Dan Cascaval, ..., Tudor Lupascu [et al.]. – Iași :  
StudIS, 2019. – 444 p. – ISSN 2601-4564 (print). – ISSN 2601-4572 (on-
line). – Acces: http://www.euroinvent.org/cat/w2019.pdf

892.  Вода і водоочисні технології. Науково-технiчнi вiстi = Water and 
water purification technologies. Scientific and technical news : наук.-техн. 
журн. / fondator : Нац. техн. ун-т України “Київський політехн. iн-т 
ім. Ігоря Сікорського”, Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Українська спілка фахівців в галузі очистки води” ; ред. кол. : І. М. 
Астрелін (глав. ред), ..., Т. Лупашку [et al.]. – Київ : ТОВ «Українська 
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спілка фахівців в галузі очистки води», 2010–2019. – 2-3 fasc. pe an. –  
ISSN 2218-9300 (print). – ISSN 2521-151X (online). – Acces: http://
wpt.kpi.ua/

893.  Лесной журнал : науч. рецензируемый журнал / учредитель и из-
датель ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный ун-т 
имени М. В. Ломоносова» ; ред. кол. : В. И. Мелехов (глав. ред.), 
…, Т. Г. Лупашку [et al.]. – Архангельск : Издательский дом им. В. 
Н. Булатова «Северного (Арктического) федерального универси-
тета имени М. В. Ломоносова», 2016–2019. – 6 fasc. pe an. – (Изве-
стия высших учебных заведений). – ISSN 0536-1036 (print). – DOI: 
10.17238/issn0536-1036. – Acces: http://lesnoizhurnal.ru/

894.  Хімія, Фізика та Технологія Поверхні = Химия, Физика и Техно-
логия Поверхности / учредители : Нац. акад. наук Украины, Ин-т 
химии поверхности им. А. А. Чуйко НАН Украины ; ред. кол. :  
Н. Т. Картель (глав. ред.) [et al.] ; intern. sci. council : S. Bárány, ...,  
T. G. Lupașcu [et al.]. – Київ : Институт химии поверхности им.  
А. А. Чуйко НАН Украины, 2008–2019. – 4 fasc. pe an. – ISSN 2079-
1704 (print). – ISSN 2518-1238 (online). – Acces: http://www.cpts.com.
ua/index.php/cpts

895.  Экологическая химия / учредители : Санкт-Петербургский гос. ун-т,  
Санкт-Петербургский гос. технол. ин-т (техн. ун-т) ; ред. кол. :  
А. В. Гарабаджиу (глав. ред.), …, Т. Г. Лупашку [et al.]. – Санкт-
Петербург : ООО Теза, 2016–2019. – 4 fasc. pe an. – ISSN 0869-3498 
(print). 

896.  Chemistry, Physics and Technology of Surface : Ukrainian Conf. with In-
tern. Participation, Kyiv, Ukraine, 23–24 May 2018 : Book of abstr. / sci. 
сom. : M. Т. Kartel, V. V. Turov, L. A. Belyakova, … T. Lupascu [et al.] ; 
Chuiko Inst. of Surface Chemistry of Nat. Acad. of Sciences of Ukraine. –  
Kyiv : Chuiko Institute of Surface Chemistry of National Academy of 
Sciences of Ukraine, 2018. – 190 p. – ISBN 978-966-02-8498-2. – Acces: 
https://www.isc.gov.ua/index.php/en/konferentsiya-2018

897.  The Environment and the Industry : 21st Intern. symp, SIMI–2018, Bu-
charest, 20–21 Sept. 2018 : Proc. book / eds. : Luoana Florentina Pascu, 
Carol Blaziu Lehr, Catalina Stoica, … [et al.] ; honorific com. : Ioan-Au-
rel Pop, Marius Andruh, Gheorghe Duca, Tudor Lupascu [et al.] ; Nat. 
Research and Development Inst. for Industrial Ecology ECOIND. –  
Bucharest, 2018. – 474 p. – ISSN-L 1843-5831. – Acces: DOI: http://doi.
org/10.21698/simi.2018
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898.  EUROINVENT: European Exhibition of Creativity and Innovation 
[Resursă electronică] : Proc. of the 10th Edition, Iasi, 17–18 May 2018 / 
ed. : Andrei Victor Sandu ; sci. com. : Dan Cascaval, ..., Tudor Lupascu 
[et al.]. – Iași : StudIS, 2018. – 618 p. – ISSN 2601-4564 (print). – ISSN 
2601-4572 (online). – Acces: http://www.euroinvent.org/cat/e2018.pdf

899. Goreacioc, Tatiana. Studiul proceselor de tratare a apelor contaminate 
cu ioni de nitrit : autoref. tz. de dr. în ştiinţe chimice : 145.01 – chimie 
ecologică / Tatiana Goreacioc ; cond. şt. : Tudor Lupașcu ; consultant 
șt. : Raisa Nastas ; Inst. de Chimie. – Ch., 2018. – 32 p. – Acces: http://
www.cnaa.md/files/theses/2018/53940/tatiana_goreacioc_abstract.pdf

900.  Scientific, Technological and Innovative Research in Current European 
Context = Cercetarea ştiințifică, tehnologică și de inovare în actualul con-
text european [Resursă electronică] : Euroinvent Intern. Workshop, 10th 
ed., 19 May 2018 : Cultural Heritage Conservation – a new Era. Intel-
lectual & Industrial property / eds : Ioan Gabriel Sandu, Ion Sandu ; sci. 
com. : Dan Cascaval, ..., Tudor Lupascu [et al.]. – Iași : StudIS, 2018. –  
276 p. – Acces: http://www.euroinvent.org/cat/w2018.pdf

901.  Chemistry, Physics and Technology of Surface and Workshop „Nanostruc-
tured biocompatible / bioactive materials” (FP7-PEOPLE-2013-IRSES-
GA-2013-612484) : Ukrainian Conf. with Intern. Participation, Kyiv, 
Ukraine, 24–25 May 2017 : Book of abstr. / sci. сom. : M. Т. Kartel,  
V. V. Turov, L. A. Belyakova, … T. Lupascu [et al.] ; Chuiko Inst. of 
Surface Chemistry of Nat. Acad. of Sciences of Ukraine. – Kyiv : Chui-
ko Institute of Surface Chemistry of National Academy of Sciences of 
Ukraine, 2017. – 190 p. – ISBN 978-966-02-8223-0. – Acces: https://
www.isc.gov.ua/images/documents/book-final-with-cover_2017.pdf

902.  Ecological & Environmental Chemistry – 2017 : The 6th Intern. Conf., 
2–3 March 2017 : Abstr. Book / ed. and conf. chairman : Gheorghe 
Duca ; intern. sci. com. : Serghey Aldoshin, Müfit Bahadir, Isaak Ber-
suker, … Tudor Lupascu [et al.] ; Acad. of Sciences of Moldova. – Ch. : 
S. n., 2017. – 252 p.

903.  EUROINVENT: European Exhibition of Creativity and Innovation 
[Resursă electronică] : Proc. of the 8th Edition, Iasi, 25–26 May 2017 / ed. :  
Andrei Victor Sandu ; sci. com. : Dan Cascaval, ..., Tudor Lupascu [et 
al.]. – Iași : Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, 2017. –  
539 p. – ISBN 978-606-775-212-0. – Acces: http://www.euroinvent.org/
cat/E2017.pdf
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904.  4th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis 
and Calorimetry (CEEC-TAC4), Chisinau, Republic of Moldova, 28– 
31 Aug. 2017 : Book of abstr. / eds. : Andrei Rotaru, Tudor Lupaşcu, Flo-
rentin Paladi ; Central and Eastern European Committee for Thermal 
Analysis and Calorimetry. – Rostock : Academica Greifswald, 2017. – 
524 p. – ISBN 978-3-940237-47-7. – Acces: http://www.ceec-tac.org/
conf4/welcome.html

905. Petuhov, Oleg. Sinteza şi regenerarea cărbunilor activi prin tratare cu 
microunde : autoref. tz. de dr. în ştiinţe chimice : 144.01 – chimie fizică /  
Oleg Petuhov ; cond. şt. : Tudor Lupașcu ; Inst. de Chimie. – Ch., 2017. – 31 p. –  
Acces: http://www.cnaa.md/files/theses/2017/52578/oleg_petuhov_ 
abstract.pdf

906.  Scientific, Technological and Innovative Research in Current European 
Context = Cercetarea ştiințifică, tehnologică și de inovare în actualul con-
text european [Resursă electronică] : Euroinvent Intern. Workshop, 7th 
ed., 27 May 2017 / chairman : Ioan Gabriel Sandu ; sci. com. : Dan Cas-
caval, ..., Tudor Lupascu [et al.]. – Iași : Editura Universității Alexandru 
Ioan Cuza din Iași, 2017. – 120 p. – Acces: http://www.euroinvent.org/
cat/W2017.pdf

907.  Ресурси природних вод Карпатського регіону / Проблеми охорони та 
раціонального використання : Матеріали Шістнадцятої міжнар. наук.-
практ. конф., Львів, 25–26 травня, 2017 р. : збірник наукових статей /  
ред. кол. : З. Знак (відповідальний ред.), …, Т. Лупашку. – Львів : 
Національний університет «Львівська політехніка», 2017. – 256 p.

908.  Chemistry, Physics and Technology of Surface and Workshop „Nanostruc-
tured biocompatible / bioactive materials” (FP7-PEOPLE-2013-IRSESGA- 
2013-612484) : Ukrainian Conf. with Intern. Participation devoted to 
the 30th anniversary of the founding of Chuiko Institute of Surface 
Chemistry of NAS of Ukraine, Kyiv, 17–18 May 2016 : Book of abstr. / 
sci. сom. : M. Т. Kartel, L. A. Belyakova, V. V. Brei, … T. Lupascu [et al.] ; 
Chuiko Inst. of Surface Chemistry of Nat. Acad. of Sciences of Ukraine. –  
Kyiv : Chuiko Institute of Surface Chemistry of National Academy of 
Sciences of Ukraine, 2016. – 196 p. – ISBN 978-966-02-7921-6. – Acces: 
https://www.isc.gov.ua/images/documents/book-final-with-cover.pdf

909.  EUROINVENT: European Exhibition of Creativity and Innovation 
[Resursă electronică] : Proc. of the 8th Edition, Iasi, 19–20 May 2016 / 
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eds. : Andrei Victor Sandu, Ioan Gabriel Sandu ; sci. com. : Dan Casca-
val, ..., Tudor Lupascu [et al.]. – Iași : Editura Universității Alexandru 
Ioan Cuza din Iași, 2016. – 492 p. – Acces: http://www.euroinvent.org/
cat/e2016.pdf

910. Moșanu, Elena. Impactul compușilor azotului amoniacal asupra compo-
nentelor calcaroase : autoref. tz. de dr. în ştiinţe chimice : 145.01 – chi-
mie ecologică / Elena Moșanu; cond. şt. : Tudor Lupașcu ; consultant 
șt. : Maria Sandu ; Inst. de Ecologie și Geografie. – Ch., 2016. – 33 p. –  
Acces: http://www.cnaa.md/files/theses/2016/24742/elena_mosanu_ab-
stract.pdf

911.  Scientific, Technological and Innovative Research in Current European 
Context = Cercetarea ştiințifică, tehnologică și de inovare în actualul con-
text european [Resursă electronică] : Euroinvent Intern. Workshop, 7th 

ed., 20 May 2016 / chairman : Ion Sandu ; sci. com. : Dan Cascaval, ...,  
Tudor Lupascu [et al.]. – Iași : Editura Universității Alexandru Ioan 
Cuza din Iași, 2016. – 164 p. – Acces: http://www.euroinvent.org/cat/
w2016.pdf

912.  EUROINVENT: European Exhibition of Creativity and Innovation 
[Resursă electronică] : Proc. of the 7th Edition, Iasi, 14–15 May 2015 / 
eds. : Andrei Victor Sandu, Ioan Gabriel Sandu ; sci. com. : Dan Casca-
val, ..., Tudor Lupascu [et al.]. – Iași : Editura Universității Alexandru 
Ioan Cuza din Iași, 2015. – 390 p. – Acces: http://www.euroinvent.org/
cat/e2015.pdf

913.  Mediul Ambiant : Rev. șt. de informaţie și cultură ecologică / fondatori :  
Ministerul Mediului, Inst. de Ecologie și Geografie al AȘM ; red.-șef : 
Grigore Barac ; col. șt. : Gheorghe Duca, …, Tudor Lupașcu [et al.]. – 
Ch. : Î.S. F.E.-P. “Tipografia Centrală”, 2005–2015 – 6 fasc. pe an. – ISSN 
1810-9551. – Acces: https://ibn.idsi.md/ro/mediul-ambiant

914.  Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry : The 
18th Intern. Conf. (Dedicated to the memory of the professor Con-
stantin Turta and professor Mihail Revenco), Chișinău, Moldova, 8–9 
Oct. 2015 : Book of abstr. / org. com. : Gheorghe Duca, Aurelian Gulea, 
Vasile Lozan, ..., Tudor Lupascu [et al.] ; Acad. of Sciences of Moldova, 
Inst. of Chemistry [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2015. – 162 p. – ISBN 978-
9975-71-692-5.
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915.  Scientific, Technological and Innovative Research in Current European 
Context = Cercetarea ştiințifică, tehnologică și de inovare în actualul con-
text european [Resursă electronică] : Euroinvent Intern. Workshop, 6th 

ed., 15 May 2015 / chairman : Ion Sandu ; sci. com. : Ion Giurma, ..., 
Tudor Lupascu [et al.]. – Iași : Editura Universității Alexandru Ioan 
Cuza din Iași, 2015. – 93 p. – Acces: http://www.euroinvent.org/cat/
w2015.pdf

916.  3rd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and 
Calorimetry (CEEC-TAC3), Ljubljana, Slovenia, 25–28 Aug. 2015 : Book 
of abstr. / eds. : Andrei Rotaru, Romana Cerc Korošec ; honorary com. :  
Matjaz Krajnc, Peter Bukovec, Jose M. Criado, … Tudor Lupascu [et al.] ;  
Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and 
Calorimetry. – Rostock : Academica Greifswald, 2015. – 453 p. –  
ISBN 978-3-940237-34-7. –Acces: http://www.ceec-tac.org/conf3/wel-
come.html

917.  Chimie ecologică și estimarea ruscului chimic : Conf. șt. republicană a 
tinerilor cercetători, ed. a 13–14-a, 4 dec. 2014 : rez. comunic. / com. 
șt. : Gheorghe Duca, Viorica Gladchi, Maria Gonţa, Tudor Lupașcu ; 
com. org. : Elena Bunduchi [et al.] ; resp. ed. : Maria Gonţa ; Univ. de 
Stat din Moldova, Fac. de Chimie și Tehnologie Chimică, Dep. Chimie 
Industrială și Ecologică. – Ch. : CEP USM, 2014. – 91 p. – ISBN 978-
9975-71-594-2.

918.  EUROINVENT: European Exhibition of Creativity and Innovation 
[Resursă electronică] : Proc. of the 6th Edition, Iasi, 22–24 May 2014 / 
eds. : Andrei Victor Sandu, Ion Sandu ; sci. com. : Ion Giurma, ..., Tudor 
Lupascu [et al.]. – Iași : Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din 
Iași, 2014. – 319 p. – ISBN 978-606-714-037-8. – Acces: http://www.
euroinvent.org/cat/e2014.pdf

919.  The International Conference dedicated to the 55th anniversary from 
the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences 
of Moldova : abstr. of communic. / intern. advisory board : Gheorghe 
Duca [et al.] ; org. com. : Tudor Lupascu, Pavel Vlad, Constantin Turta 
[et al.] ; Acad. of Sciences of Moldova, Inst. of Chemistry, The Chemi-
cal Soc. of the Republic of Moldova. – Ch. : Inst. of Chemistry, 2014. –  
229 p. – ISBN 978-9975-62-371-1. – http://chem.asm.md/files/u1/PDF- 
Abstract.pdf 
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920. Postolachi, Larisa. Dinamica formelor de fosfor și metalelor grele în siste-
mul apă-materii în suspensie-sedimentele Prutului și Nistrului : autoref. 
tz. de dr. în ştiinţe chimice : 166.02 / Larisa Postolachi ; cond. șt. : Vasile 
Rusu ; consultant șt. : Tudor Lupașcu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. 
de Chimie. – Ch. : S. n., 2014. – 30 p.

921.  Scientific, Technological and Innovative Research in Current European 
Context = Cercetarea ştiințifică, tehnologică și de inovare în actualul con-
text european [Resursă electronică] : Euroinvent Intern. Workshop, 6th 
ed., 23 May 2014 / chairman : Ion Sandu ; sci. com. : Ion Giurma, ...,  
Tudor Lupascu [et al.]. – Iași : Editura Universității Alexandru Ioan Cuza 
din Iași, 2014. – 311 p. – Acces: http://www.euroinvent.org/cat/w2014.pdf

922.  Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor 
cercetători : conf. şt. intern. a doctoranzilor, 10 mar. 2014 : tez. / com. şt. :  
Vasile Alcaz, Vasile Bahnaru, Vladimir Berzan, …, Tudor Lupaşcu [et 
al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. AŞM. – Ch. : S. n., 2014. – 144 p. –  
ISBN 978-9975-4257-2-8. – Acces: https://ibn.idsi.md/sites/default/
files/imag_file/Culegere_de_teze_2014_3.pdf

923.  EUROINVENT 2013: European Exhibition of Creativity and Innovation 
[Resursă electronică], Iasi, 9–11 May 2013 : Catalog / ed. : Andrei Vic-
tor Sandu ; sci. com. : Horia Nicolai Teodorescu, ..., Tudor Lupascu [et 
al.]. – Iași : Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, 2013. –  
237 p. – ISBN 978‐973‐703‐891‐3. – Acces: http://www.euroinvent.org/
cat/e2013.pdf

924.  Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord ba-
zinal = Управление бассейном трансграничного Днестра в условиях 
нового бассейнового договора = Transboundary Dniester river basin 
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and innovative idea expressed by the invention Asia InventionAssociati-
on President HONG, SOUNG-MO, Expoziţia Internaţională a Creativi-
tăţii și Inovării “EUROINVENT-2015”, Iași, 15 mai 2015.

1087. Certificate of Appreciation is prezented for the commitment as Official 
Delegation Leader at EUROINVENT, Expoziţia Internaţională a Crea-
tivităţii și Inovării “EUROINVENT-2015”, Iași, 15 mai 2015.

1088. Diplomă, Medalie de Aur, pentru invenția “Cremă antimicrobiană și 
antioxidantă pentru tratamentul afecţiunilor cutanate inflamatorii”,  
EIS „INFOINVENT”, Chisinau, 25-28 Noiem. 2015.

1089. Diplomă, Medalie de Aur, pentru invenția “Procedeu de îndepărtare a 
ionilor de fier(II), mangann(II) și a hidrogenului sulfurat din apele sub-
terane”, EIS „INFOINVENT”, Chisinau, 25-28 Noiem. 2015.

1090. Diplomă, Medalie de Bronz, pentru invenția “Producerea carbunelui 
activ cu consum redus de resurse energetice”, EIS „INFOINVENT”, Chi-
sinau, 25-28 Noiem. 2015.

1091. Diplomă, Medalie de Aur, pentru invenția “Tehnologii de obţinere a 
cărbunelui activ din materie primă autohtonă”, EIS „INFOINVENT”, 
Chisinau, 25-28 Noiem. 2015.
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1092. Premiul Guvernului „Cel mai dotat inventator al anului” pentru ciclul 
de invenții “Tehnologii de obţinere a cărbunelui activ din materie primă 
autohtonă”, EIS „INFOINVENT”, Chisinau, 25-28 Noiem. 2015.

1093. Diplomă, Medalie de Aur, pentru invenția “Antimicrobial and antioxi-
dant cream for the treatment of inflammatory skin diseases”, The 40th Inter-
national Invention Show „ 40 INOVA”, Karlovac, Croatia, 5-7 Nov. 2015.

1094. Diplomă de mențiune, Gold prize, pentru invenția „Method for Potabi-
lization of Ground and Surfase Water”, International Youth Invention 
Contest, Seoul, Korea, 8-9 Aug. 2014.

1095. Diplomă de mențiune, Medalie de Argint, pentru invenția „Device of 
Administration by Absorbtion on pseudo-roots of phyto-sanitary substan-
ces in ligneous plants”, International Youth Invention Contest, Seoul,  
Korea, 8-9 Aug. 2014.

1096. Diplomă de Onoare pentru invenția „Device of Administration by Ab-
sorbtion on pseudo-roots of phyto-sanitary substances in ligneous plants”, 
The 39th International Invention Show, Osijek, Croatia, 6-8 Nov. 2014.

1097. Diplomă de mențiune, Medalie de Aur, pentru invenția „Process for 
water purification from hydrogen sulfide and sulfides”, The 39th Interna-
tional Invention Show, Osijek, Croatia, 6-8 Nov. 2014.

1098. Diplomă, Medalie de Aur, pentru invenția „Process of modification of 
the porous structure of activated carbon impregnated with Cu(II) and its 
use in groundwater purification of hydrogen sulfide and sulfur”, Expo-
ziţia Internaţională a Creativităţii și Inovării „EUROINVENT – 2013”, 
Iași, Romania, 11 mai 2013.

1099. Diplomă, Prize “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, Cupa Mare 
Argint, pentru participare activa la Expoziţia Internaţională a Creati-
vităţii și Inovării „EUROINVENT – 2013”, Iași, Romania, 11 mai 2013.

1100. Diplomă, Medalie de Aur, pentru invenția „Procedeu de modificare a 
structurii poroase a cărbunelui  activ impregnat cu Cu(II) și utilizarea lui 
la purificarea apelor subterane de hidrogen sulfurat și sulfuri”, Expoziţia  
Internaţională Specializată “INFOINVENT 2013”, Chișinău, 19-22 no-
iem. 2013.

1101. Diplomă, Medalie de Aur, pentru invenția „Procedeu de purificare a 
apelor subterane de hidrogen sulfurat și sulfuri”, Expoziţia Internaţio-
nală Specializată “INFOINVENT 2013”, Chișinău, 19-22 noiem. 2013.
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1102. Diploma de Excelenţă, pentru invenția „Procedeu de modificare a struc-
turii poroase a cărbunelui activ impregnat cu Cu(II) și utilizarea lui la 
purificarea apelor subterane de hidrogen sulfurat și sulfuri”, Salonul In-
ternaţional de inventică “PROINVENT”, Cluj-Napoca, noiem. 2013.

1103. Diplomă, Medalie de Argint, pentru invenția „Amestecuri uscate pen-
tru tencuire în bază de gips sau ciment”, Salonul Internaţional al Cer-
cetarii, Inovarii si Inventicii PRO INVENT, Cluj-Napoca, ed. a X-a, 
27-30 mar. 2012.

1104. Diplomă, Medalie de Aur, pentru invenția „Preparate noi cu proprietăţi 
antimicrobiale obţinute din produse secundare ale vinificaţiei”, Salonul 
Internaţional al Cercetarii, Inovarii si Inventicii PRO INVENT, Cluj-
Napoca, ed. a X-a, 27-30 mar. 2012.

1105. Diplomă, Medalie de Aur, pentru invenția „Enoxil – preparat ecologic 
pentru sănătatea omului”, Expoziţia Internaţională a Creativităţii și 
Inovării „EUROINVENT – 2012”, Iași, România, 10-12 mai 2012.

1106. Diplomă, Medalie de Aur, pentru invenția „Process for water purifi-
cation from hydrogen sulfide and sulfides”, Expoziţia Internaţională a 
Creativităţii și Inovării „EUROINVENT – 2012”, Iași, Romania, 10- 
12 mai 2012.

1107. Diplomă, Cupa de Aur, Medalia de Aur, pentru „In recognition of the 
novel idea presented by the invention (Corea )”, Expoziţia Internaţională 
a Creativităţii și Inovării „EUROINVENT – 2012”, Iași, Romania, 10-
12 mai 2012.

1108. Diplomă, Medalie de Argint, „Copper-piruvic acid ami-noguanizone 
complex possessing properties of microorganism biosyn-thetic activity 
stimulator”, Expoziţia Internaţională a Creativităţii și Inovării „EURO-
INVENT – 2011”, Iași, Romania, 7-9 mai 2011.

1109. Diplomă, Medalie de Aur, pentru invenția „Heteronuclear Iron Clus-
ters and Natural Alcaloids as New Powerful anti-TB Drugs”, Expoziţia 
Internaţională a Creativităţii și Inovării „EUROINVENT – 2011”, Iași, 
Romania, 7-9 mai 2011.

1110. Diplomă, Medalie de Aur, pentru invenția „Process for Sewage Water 
Purification from Methilen blue”, Expoziţia Internaţională a Creativi-
tăţii și Inovării „EUROINVENT – 2011”, Iași, Romania, 7-9 mai 2011.
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1111. Diplomă, Medalie de Aur, pentru invenția „Use of water-soluble oeno-
tannin for the treatment of gastric and duodenal ulcer”, Expoziţia In-
ternaţională a Creativităţii și Inovării „EUROINVENT – 2011”, Iași, 
România, 7-9 mai 2011.

1112. Diploma de excelenţă, Cupa de Aur, „For promoution of the creativity”, 
International delegation award, Expoziţia Internaţională a Creativităţii 
și Inovării „EUROINVENT – 2011”, Iași, Romania, 7-9 mai 2011.

1113. Diploma de excelenţă în cercetare și inovare (CNAA), Medalia de 
Bronz, „Pentru performanţă în activitatea știinţifică și inovaţională 
identificată în procesul acreditării și acordarea categoriei superioare 
în calificare Pentru activitatea inovaţională”, Expoziția Internaţională 
Specializată „INFOINVENT – 2011”, Chisinau, 22-25 noiem. 2011.

1114. Diplomă, Grand Prize, pentru invenția „Proces de modificare a cărbu-
nelui activ”, Expoziţia Internaţională a creativităţii și Inovării “EURO-
INVENT”, Iași, 7-9 mai 2010. 

1115. Diplomă, Medalia de Aur, pentru invenția „Remediu regenerator pen-
tru tratamentul plăgilor și combustiilor”, Expoziţia Internaţională a cre-
ativităţii și Inovării “EUROINVENT”, Iași, 7-9 mai 2010.

1116. Diplomă, Cupa mare, pentru colaborare fructuoasă cu Forumul Inven-
tatorilor den Romania. Expoziţia Internaţională a creativităţii și Inovă-
rii “EUROINVENT”, Iași, 7-9 mai 2010.

1117. Diplomă, Medalia de Aur, pentru invenția „Preparate medicamentoase 
obţinute în baza substanţei active “ENOXIL”, Expoziţia Internaţională 
de invenţii, cercetare știinţifică și tehnologii noi “INVENTICA”, Bucu-
rești, 6-9 oct. 2010.

1118. Diplomă, Medalia “INVENT-INVEST 2010”, Premiul Primăriei Iași, 
Cupa de Argint, pentru invenția „Preparat medicamentos pentru trata-
rea maladiilor umane provocate de fungi și bacterii”, Tîrgul Internaţio-
nal de Invenţii “INVENT – INVEST SIR 2010”, Iași, 2010.

1119. Diploma de Excelenţă, Medalia de Aur, pentru invenţia „Metoda pen-
tru determinarea variaţiei echilibrului hidric”, Salonul Internaţional al 
Cercetării, Inovării și Inventicii „PRO INVENT-2009”, Cluj-Napoca, 
România, 24-27 mar. 2009.
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1120. Diploma de Excelenţă, Medalia de Aur, pentru invenţia „Soluţie or-
ganică ecologică pentru tratarea insectofungică a lemnului vechi pus 
în operă”, Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării și Inventicii  
„PRO INVENT-2009”, Cluj-Napoca, România, 24-27 mar. 2009.

1121. Diplome, Medaille ďArgent, pentru invenţia „Préparation obtenue à 
partir de produits secondaires ďéstablissments vinicoles”, Salon Interna-
tional des Inventions, Geneve, 2009.

1122. Diploma, Medalia de Argint, pentru invenţia „Underground water pu-
rification from sulfide ions”, Expoziţia Internaţională a Creativităţii și 
Inovarii „EUROINVENT”, Iași, România, 7-9 mai 2009.

1123. Diploma, Medalia de Argint, pentru invenţia „Nitrite water purifica-
tion”, Expoziţia Internaţională a creativităţii și Inovarii „EURO-IN-
VENT”, Iași, România, 7-9 mai 2009.

1124. Diploma, Medalia de Aur, pentru invenţia „Method for determination 
of normal range of variation of hidric equilibrium”, Expoziţia Interna-
ţională a Creativităţii și Inovarii „EUROINVENT”, Iași, România, 7- 
9 mai 2009.

1125. Diploma, Medalia de Aur cu menţiune, pentru invenţia „Dry plaster, 
România, 2009.

1126. Diploma, Medalia de Aur cu menţiune, pentru invenţia „New compo-
unds with anti-oxidative properties”, Expoziţia Internaţională a Creati-
vităţii și Inovarii „EUROINVENT”, Iași, România, 7-9 mai 2009.

1127. GREAT PRIZE, pentru invenţia „New preparation with antimicrobial 
properties obtained from secondary winery products”, Expoziţia Inter-
naţională a Creativităţii și Inovarii „EUROINVENT”, Iași, România, 
7-9 mai 2009.

1128. GREAT PRIZE, pentru colaborare în domeniul inventicii cu FIR, Ex-
poziţia Internaţională a Creativităţii și Inovarii „EUROINVENT”, Iași, 
România, 7-9 mai 2009.

1129. Diplome, Gold Medal pentru invenţia «Новые косточковые актив-
ные угли для охраны и природы и здоровья человека», Expoziţia 
Internaţională a creativităţii și Inovarii „EURO-INVENT”, Iași, RO, 
„New Time”, Sevastopol, Ucraine, 2009.
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1130. Diploma Specială, Ordinul Leonardo da Vinci, pentru activitatea de 
inventică, Expoziţia Internaţională a creativităţii și Inovarii „EUROIN-
VENT”, România, Forumul Inventatorilor Români, Iași, 7-9 mai 2009.

1131. Diploma, Medalia de Bronz pentru invenţia „Proces continuu de puri-
ficare a apei de nitriţi”, Expoziţia Internaţională Specializată „INFOIN-
VENT”, Chișinău, 24-27 noiem. 2009.

1132. Diploma, Medalia de Aur, pentru invenţia „Amestec uscat pentru ten-
cuire”, Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT”, Chiși-
nău, 24-27 noiem. 2009.

1133. Diploma, Medalia de Aur, pentru invenţia „Preparat nou cu proprie-
tăţi antimicrobiene obţinut din deșeurile industriei vinicole”, Expoziţia 
Internaţională Specializată „INFOINVENT”, Chișinău, 24-27 noiem. 
2009.

1134. The WIPO Award for the Outstanding Inventor, pentru invenţia „Uti-
lizarea materialelor secundare în elaborarea preparatelor cu proprie-
tăţi antimicrobiene” Expoziţia Internaţională Specializată „INFOIN-
VENT”, Chișinău, 24-27 noiem. 2009.

1135. Diploma, Medalia de Aur, pentru invenţia „Dry plaster mixture on base 
of cement”, The International Trade Show for Inventions and New Te-
chnologies „INVENTIKA”, Bucharest, România, 28-31 Oct. 2009.

1136. Diploma, Medalia de Aur, pentru invenţia „New preparation with 
antimicrobial properties obtained from secondary winery products”, 
The International Trade Show for Inventions and New Technologies  
„INVENTIKA”, Bucharest, România, 28-31 Oct. 2009.

1137. Diploma, Medalia de Aur, pentru invenţia „Remediu antibacterian”, 
The International Trade Show for Inventions and New Technologies 
„INVENTIKA”, Bucharest, România, 28-31 Oct. 2009.

1138. Diplome, Bronze Medal, for the innovation „Dry plaster mixture based 
on cement”, The Belgian and International Trade Fair for Technological 
Innovation „EUREKA!”, Brussels, 19-21 Nov. 2009.

1139. Diplome, Gold Medal, for the innovation „Ecološko-organska otopina za 
obradu protiv napada insekata i gljiva na starinske predmete od drva”, Cro-
atian Invention Show with International participation „INOVA 2009”, 
Zagreb, R. Hrvatska, 2009.
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1140. Диплом, Золотая медаль, pentru invenţia «Антибактериальное 
средство», V Мiжнародний салон винаходiв та нових технологiй 
«Новий час», Севастополь, 24-26 sept. 2009.

1141. Диплом почтения и благодарности, за активное участие в органи-
зации и проведении Салона, XII-ый Международный Салон про-
мышленной собственности «Архимед – 2009», Moscova, 31 mar.- 
3 apr. 2009.

1142. Diploma, Medalia de Aur, pentru ciclul de invenţii „Produits antio-
xydants a base de produits vinicoles”, Salonul Internaţional de Invenţii, 
Tehnici și Produse Noi, Ediţia 36-a, Geneve, Elveţia, 2-6 apr. 2008.

1143. Diploma, Medalia de Aur, за разработку «Экологический орга-
нический раствор для обработки старинных предметов из де-
рева против насекомых и грибков», ХI Международный салон 
промышленной собственности «АРХИМЕД 2008», Moscova, 1- 
4 apr. 2008.

1144. Diploma, Medalia de Argint, за разработку «Метод определения нор-
мального диапазона варьирования водного равновесия», ХI Между-
народный салон промышленной собственности «АРХИМЕД 2008», 
Moscova, 1-4 apr. 2008.

1145. Diploma de Excelenţă, Medalia de Aur, pentru „Ecologic Organic Soluti-
on for the Treatment against Insects and Fungal Attack of the Old Wood-
made Artefacts”, Salonul Internaţional de Inventică „PROINVENT”, 
Ediţia VI-a, Cluj-Napoca, România, 1-4 apr. 2008.

1146. Diploma de Excelenţă, Medalia de Aur, pentru „Method for Determi-
nation of the Normal Range of Variation of the Hidric Equilibrium”, 
Salonul Internaţional de Inventică „PROINVENT”, Ediţia VI-a, Cluj- 
Napoca, România, 1-4 apr. 2008.

1147. Diploma de Excelenţă, Medalia de Argint, Societatea Inventatorilor din 
România, pentru invenţia „Ecologic Organic Solution for the Treatment 
against Insects and Fungal Attack of the Old Wood-made Artefacts”, 
Salonul Internaţional Jubiliar al Cercetării, Invenţiilor și Transferului 
Tehnologic „INVENTICA 2008”, Iași, România, 14-24 mai 2008.

1148. Diploma de Excelenţă, Medalia de Aur, Societatea Inventatorilor din 
România, pentru invenţia „Noi amestecuri pentru tencuirea suprafeţe-
lor”, Salonul Internaţional Jubiliar al Cercetării, Invenţiilor și Transfe-
rului Tehnologic „INVENTICA 2008”, Iași, România, 14-24 mai 2008.
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1149. Diploma de Excelenţă, Cupa de Aur, Societatea Inventatorilor din Ro-
mânia, pentru invenţiile prezentate la Salonul Internaţional Jubiliar al 
Cercetării, Invenţiilor și Transferului Tehnologic „INVENTICA 2008”, 
Iași, 14-24 mai 2008.

1150. Diploma, Medalia de Aur, pentru invenţia „Procedures for Obtaining 
and usage of active carbons”, International Salon of Inventions and New 
Technologies „NEW TIME”, Sevastopol, Ukraine, 25-27 sept. 2008.

1151. Diploma, Medalia de Aur, pentru invenţia „Method for Determination 
of the Normal Range of Variation of the Hidric Equilibrium”, Internatio-
nal Salon of Inventions and New Technologies „NEW TIME”, Sevasto-
pol, Ukraine, 25-27 sept. 2008.

1152. Diploma, Medalia de Aur, pentru invenţia „Ecologic Organic Solution 
for the Treatment against Insects and Fungal Attack of the Old Wood-
made”, International Salon of Inventions and New Technologies „NEW 
TIME”, Sevastopol, Ukraine, 25-27 sept. 2008.

1153. Diploma, Medalia de Aur, pentru invenţia „Metoda pentru determina-
rea domeniului normal de variaţie a echilibrului hidric”, Salon Inter-
naţional de Invenţii și Tehnologii noi „INVENTICA” Ediţia a XII-a, 
București, România, 7-11 oct. 2008.

1154. Diploma, Medalia de Argint, for the inventions: The New Compounds 
with Anti-oxodative Properties from Vine Waste Products, 6th Internati-
onal Exibition (Su Zhou) of Inventions, China, 17-20 Oct. 2008.

1155. Diploma, Medalia de Bronz for the invention „The Procedure of Soya 
Seeds Treatment before the Seeding”, 6th International Exibition (Su 
Zhou) of Inventions, China, 17-20 Oct. 2008.

1156. Diploma, Medalia de Aur, pentru „Method for Determination of the 
Normal Range of Variation of the Hidric Equilibrium”, International 
Festival of Innovation, Knowledge and Creations, „TESLA FEST”, Novi 
Sad, Oct. 2008.

1157. Diploma, Medalia de Aur, pentru ciclul de invenţii „Procedure of Re-
ductons and Biologic Active Compounds Obtaining from Vine Waste 
Products”, Salonul Internaţional de Invenţii, Tehnici și Produse Noi , 
Ediţia 35-a, Geneve, Elveţia, 27 apr. 2007.

1158. Premiul, Medalia de Argint, pentru invenţiile „Noi componente fungicidi-
ce”, Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercetării Știinţifice și Transferu-
lui Tehnologic „ECOINVENT 2007”, Iași, România, 30 mai-2 iun. 2007.
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1159. Premiul FIR, pentru întreaga activitate de inventică, Salonul Interna-
ţional al Invenţiilor, Cercetării Știinţifice și Transferului Tehnologic 
„ECOINVENT 2007”, Iași, România, 30 mai-2 iun. 2007.

1160. Diploma de Excelenţă, Medalia de Bronz-FIR, pentru invenţia „Proce-
deu de tratare a apelor subterane”, Expoziţia Internaţională Specializată 
INFOINVENT 2007, Chișinău, 27-30 iun. 2007.

1161. Diploma, Medalia de Aur, pentru invenţia „Noi amestecuri pentru ten-
cuire”, Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2007, Chi-
șinău, 27-30 iun. 2007.

1162. Diploma, Medalia de Aur, pentru invenţia „Noi compuși antifungici”, 
Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2007, Chișinău, 
27-30 iun. 2007.

1163. Diploma, Medalia de Argint, pentru invenţia „Remediu antibacterian”, 
Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2007, Chișinău, 
27-30 iun. 2007.

1164. Diplomă de menţiune, pentru invenţia „Procedeu de solubilizare a eno-
taninurilor”, „Procedeu de solubilizare a enotaninurilor”, Expoziţia Inter-
naţională Specializată INFOINVENT 2007, Chișinău, 27-30 iun. 2007.

1165. Diploma Uniunii Inventatorilor și Raţionalizatorilor „INOVATORUL”, 
pentru invenţii în domeniul noilor materiale și tehnologii în construc-
ţie, Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2007, Chiși-
nău, 27-30 iun. 2007.

1166. Diploma, Premiul II, pentru lucrarea „Noi compuși biologic activi ob-
ţinuţi prin modificarea taninurilor din seminţe de struguri”, Simpozi-
onul Internaţional „Priorităţile chimiei pentru o dezvoltare durabilă”,  
PROCHEM, ediţia a III-a, București, România, 29-30 oct. 2007.

1167. Diplomă, Medalie de Bronz, pentru invenţia „Noi amestecuri pentru 
tencuire”, Salonul Internaţional de invenţii și tehnologii noi „Inventica”, 
Ediţia a XI-a, București, România, 2007.

1168. Diploma, Medalia de Aur, pentru ciclul ”Procedee de obţinere și utili-
zare a cărbunilor activi. Procedee de obţinere și regenerare a adsorbanţi-
lor carbonici”, Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT –  
2005”, Chișinău, 9-12 noiem. 2005.

1169. Diploma, Medalia de Aur, pentru grupul de invenţii „Procedure for pu-
rification of underground waters from hydrogen sulfide and/or sulfide 
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ions” și „Procedure for regeneration of active carbons”, Salonul Interna-
ţional al Invenţiilor, Cercetărilor și Transferului Tehnologic “ECOIN-
VENT-2005”, Ediţia a II-a, Iași, România, 2005.

1170. Diplomă, pentru rezultate deosebite în activitatea inventivă, Ziua in-
ventatorului și raţionalizatorului, Chișinău, 26 iun. 2004.

1171. Diploma, Medalia de Argint, pentru invenţia „Procedee de obţinere a 
cărbunilor activaţi din deșeuri de seminţe de struguri”, Expoziţia Inter-
naţională specializată „INFOINVENT”, Chișinău, 5-8 noiem. 2003.

1172. Diploma, Medalia de Aur, pentru invenţia „Procedee de obţinerea căr-
bunilor activaţi din subproduse vegetale”, Expoziţia Internaţională spe-
cializată „INFOINVENT”, Chișinău, 9-12 oct. 2002.

1173. Diploma, Medalia de Aur, pentru invenţia „Noi substanţe autohtone 
adsorbante de carbon”, Expoziţia Internaţională specializată „INFOIN-
VENT”, Chișinău, 9-12 oct. 2002.

1174. Diplome, Medaille ďArgent, pentru invenţia „Remedes medicamen-
teux vege-teux pour le traitement de la maladies et etats pathologiqu-
es”, 29e Salon International des Inventions, Geneve, 2001.

1175. Diplomă de gradul I, pentru invenţia „Procedee de sinteză a vitaminei 
B12”, Expoziţia Internaţională specializată „INFOINVENT”, Chișinău, 
3-7 oct. 2001.

1176. Diplome, Medaille ďArgent, pentru invenţia „Technique pour produc-
tion de charbon actif”, 27e Salon International des inventions, des tech-
niques et des produits nouveaux, 30 avril – 9 mai 1999.

1177. Diplome, Medaille ďArgent, pentru invenţia „Substance absorbante du 
carbone „MEDICAS-E”, 27e Salon International des inventions, des te-
chniques et des produits nouveaux, 30 avril – 9 mai 1999.

1178. Diplome, Medaille de Bronze, pentru invenţia „Compozition pour le 
crépi”, 27e Salon International des inventions, des techniques et des 
produits nouveaux, 30 avril – 9 mai 1999.

1179. Diploma, Medalia de Aur, pentru invenţia „Compoziţii noi pentru ten-
cuire”, Salonul Internațional de noutăţi tehnice „INVENTA-99”, Bucu-
rești, România, ediţia a V-a, 26-28 mai 1999.

1180. Diploma, Medalia de Argint, pentru invenţia „A new plaster mixture”, 
al treilea Salon Internaţional al Invenţiilor „Cercetării și Transferului 
Tehnologic”, Iași, România, 1997.



Partea X

VIAȚA ÎN IMAGINI
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La începutul vieţii cu toată familia, 1950

I. DE ACASĂ SPRE ACASĂ

Părinții Efrosenia (1907-1974)  
și Grigorii (1909-1955) 

Mama, 1970
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Sora Teodosia, 1966 Fratele Efim, 1955

Fratele Mihail, 1953
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Elev în clasa a IX-a, 1966

Dansatorii din Flămânzeni, 1966
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Promoţia a XI-a a școlii medii din satul natal Coșcodeni, 1967

Cu vărul Andrei Gavrilenco
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În ziua nunţii, 1975

Soții Galina și Tudor Lupașcu
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La Cireșar, împreună cu chimistul şi scriitorul 
Ion Vatamanu și poetul Anatol Ciocanu, 1981

Cu familia (copiii Felicia și Lucian), 1984
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Cu sora Teodosia la Dumbrăviţa, 2008

Alături de soția Galina și nepotul 
Valentin, 1 septembrie 2016

Feciorul Lucian cu fiul său Valentin,  
1 septembrie  2016
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Alături de nepoțelul Teodor,  
21 septembrie 2019

Nepoata Mădălina, 2020

Fiica Felicia, nepotul Teodor și ginerele Liviu, 2019
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Soția Galina cu feciorul Lucian  
la Palatul Republicii, 2019

La Palatul Republicii cu fiica Felicia la înmânarea Premiului Național 2019 
prof. univ., doctor habilitat Galina Lupașcu
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În spiritul tradițiilor strămoșești, 5 octombrie 2016

La masă cu oameni buni, 8 septembrie 2018
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Colț de rai pentru evadare din cotidian: vila

Și la vilă apa este izvorul vieții
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La deschiderea anului școlar în satul natal Flămânzeni, 1 septembrie 2017

Împreună cu elevii laureați ai Premiului „Acad. Tudor Lupașcu”, 31 mai 2018
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O întâlnire de suflet cu foștii colegi de clasă și diriginta Tamara Bodrug

Alături de săteni la Academia de Științe a Moldovei, 29 decembrie 2017
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Cu profesorul de matematică Victor Moraru din Gimnaziul „Iu. Boghiu”

Cu doamna director Lilia Cumpătă, profesorul de istorie Mihail Viziru 
și profesorul de chimie Serghei Reșetnic din Gimnaziul „Iu. Boghiu” 
din satul Flămânzeni, 2019  
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Spectacol aeronautic al parașutiștilor din Armata României și Armata Națională 
a Republicii Moldova, care au efectuat salturi de la înălțime. Evenimentul a 
fost organizat în localitatea de baștină a inventatorului parașutei românești, 
generalului-maior Grigore Baștan. S. Flămânzeni, rn. Sângerei, 22 mai 2019
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La demonstrație cu colegele de grupă Larisa  
și Maria, 1970

II. ANI DE STUDENȚIE

În anii de studenție, 1972
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III. OFIȚER ÎN CADRUL ARMATEI SOVIETICE
 DIN REPUBLICA DEMOCRATĂ GERMANĂ

Ofițer sovietic în Republica  
Democrată Germană, 1972

La datorie, cu un grup de ofițeri din Moldova sovietică în Republica Democrată 
Germană, 1972
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La porţile Brandenburg, Berlin, 1973 Ofițer în Armata sovietică dislocată în 
Republica Democrată Germană, 1974
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IV. ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ. PROFIL DE SAVANT

La Kiev cu Boris Pintilie, 1981

Pe Panoul de onoare al Institutului  
de Chimie al Academiei de Științe  
a RSS Moldovenești, 1986

Doctorii în chimie Tudor Lupașcu și Valeriu Ropot cercetează calitatea apei, 1983
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Într-o ședință de lucru cu acad. P. Vlad, acad. N. Gărbălău, m. cor. C. Turtă, 2001

Cu academicienii I. Bersuker, V. Gonciaruk şi Gh. Duca, 2009
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Acad. Tudor Lupașcu și dr. Nina Tîmbaliuc analizează rezultatele experimentelor 
științifice, 3 septembrie 2019

Studiul absorbției coloranților textili  
pe cărbuni activi, 2015

Acad. T. Lupașcu cu tinerii specialiști drd. Irina  
Gânsari, dr. Lilia Anghel și drd. Vasile Lozovanu 
la standul Institutului de Chimie amenajat cu  
ocazia Zilei Științei, 10 noiembrie 2018
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V. MANAGER AL INSTITUTULUI DE CHIMIE

La dezvelirea plăcii comemorative „Acad. Gh. Lazurevski”, 2007

Conducerea Institutului de Chimie al AŞM, 2010
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Mesaj omagial la Conferinţa jubiliară a Institutului de Chimie al AŞM, 2009

Participanţii la Conferinţa jubiliară a Institutului de Chimie al AŞM, 2009



– 465 –

M. cor. V. Hripaci (Belarus) felicită colectivul Institutului de Chimie  
cu ocazia jubileului de 50 de ani, 2009

Acad. S. Andronati (Ucraina) felicită colectivul Institutului  
de Chimie cu ocazia semicentenarului, 2009
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Profesorul V. Gonciar (USMF „N. Testimiţanu”) felicită colectivul 
Institutului de Chimie cu ocazia jubileului de 50 de ani, 2009

Înmânarea diplomelor veteranilor Institutului de Chimie al AŞM, 2009
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Redactor-șef adjunct al revistei Chemistry Journal of Moldova, 2009

Colectivul Laboratorului de chimie ecologică, 2009
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Împreună cu acad. Gheorghe Duca, acad. Pavel Vlad și dr. hab. Aculina Arîcu,  
30 ianuarie 2011

Triumvirat academic: Tudor Lupașcu, Ionel Haiduc și Boris Găină, 5 mai 2011
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Alături de acad. Gheorghe Duca și acad. Teodor Furdui, 6 iulie 2011

Aleea teilor de la Institutul de Chimie, 27 mai 2017
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Omagiindu-l pe m. cor. Ion Geru,  
8 decembrie 2017

Acad. Marius Andruh, președintele Secției  
de Științe Chimice a Academiei Române 
în vizită la Institutul de Chimie, 2017

Colectivul Institutului de Chimie, 3 septembrie 2019
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Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, vicepreședintele AȘM, m. cor. 
Svetlana Cojocaru, directorul Institutului de Chimie, dr. hab. Aculina Arîcu și 
acad. Tudor Lupașcu, 2019
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VI. COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

Regele Mihai I la Geneva vizitează standurile delegației din Republica 
Moldova, 1999

Cu prof. univ. Fritz Steockli (Elveţia), 2001
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Echipa internațională a proiectului INTAS, 2005

Savanţi. Acad. Tudor Lupașcu (Republica Moldova), prof. univ. Fritz Steockli 
(Elveția), acad. Mikola Karteli (Ucraina) și Anatol Fonkin (Federația Rusă), 2006
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La Institutul de Chimie Macromoleculară „P. Poni” împreună 
cu președintele Academiei de Științe a Moldovei, acad.  
Gh. Duca și președintele Academiei Române, acad. Ionel 
Haiduc, Iași, 2007

Preşedintele Academiei Române, acad. Ionel Haiduc și conducerea 
Secției de ȘBChE în vizită oficială la Institutul de Chimie al AȘM, 2006
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La Viena, Raport în cadrul Proiectului INTAS-Moldova, 2008

În vizită de lucru la Filiala Academiei Naționale de Științe a Ucrainei. Cu 
academicienii M. Karteli, V. Kuhari, S. Andronati şi Gh. Duca. Odesa, 2007



– 476 –

Alături de membrul titular al Academiei 
Naționale de Științe a Ucrainei  Mikola Karteli,  
23 octombrie 2010

Un grup de cercetători științifici din domeniul chimiei. Moscova, 23 octombrie 2010

La sfat cu prof. Ion Vacarciuc, 2008
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Prof. univ. Sorin Roșca, prof. univ. Oscar Coifman,  
acad. Gheorghe Duca, acad. Ionel Haiduc, 5 mai 2011

După ceremonia de înmânare a însemnelor doctor honoris causa al Universității 
AȘM prof. univ. Emil Constantinescu, 30 martie 2011
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Însoțind cercetătorii științifici din Turcia în drum spre Conferința Științifică de la 
Comrat, 26 martie 2014

Pe malul lacului Sevan, cu profesorii Gurgen Aleksanean, Igor Povar  
la un workshop în cadrul proiectului european Black Sea, Armenia, 2014
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La Facultatea de Chimie a Universității din Barce- 
lona, 29 iunie 2016

Cercetări științifice în Delta Dunării în cadrul unei conferințe 
internaționale, 2015
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Rectorul UST dr. Eduard Coropcean, prof. univ. Ion Bulhac, prof. univ. Ion  
Sandu și acad. Tudor Lupașcu la Salonul de Inventică „Euroinvent”. Iași, 
20 mai 2016

La Salonul de Inventică „Invent-Invest” cu acad. Gheorghe Duca și 
prof. univ. Igor Crețescu. Iași, 2016
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La Salonul de Inventică „Euroinvent” cu soția Galina și prof. Irina Wolf. Iași, 2017

Cu profesorii Igor Crețescu și Constantin Luca la Conferința Științifică 
Internațională „Probleme de mediu”. Bologna, Italia, 2017
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Acad. Tudor Lupașcu și dr. ing. Blaziu Carol Lehr, director științific al Institutului 
ECOIND. București, 2019

În vizită la cercetătorii științifici de la Institutul Sănătății, Academia 
Națională de Științe a Ucrainei, 12 iulie 2018
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O masă rotundă organizată în cadrul unui proiect internațional la 
Institutul de Geologie a Mediului și Geoinginerie din Roma, 3 iulie 2019

La posterul Institutului de Chimie 
la un workshop din Insula Madeira, 
Portugalia, 16 noiembrie 2019



– 484 –

VII. RECUNOAȘTEREA REZULTATELOR ȘTIINȚIFICE

Preşedintele AȘM acad. A. Andrieş înmânează Premiul de Stat, 1994

La înmânarea distincției Officer Honorary Order „Pro Scientia et Innovatio”, 
22 noiembrie 2019
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VIII. ÎN DISCUȚII SOCRATICE CU PERSONALITĂȚI  
DIN DOMENIUL CULTURII

Cu jurnaliştii Alexandru Bantoş şi Valeriu Saharneanu, 1986

Cu prof. univ. Ion Ţâbârnă și jurnalistul Alexandru Bantoș, 1991
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În ospeție la „Literatura și arta”, gazdă fiind însuși redactorul-șef, 
scriitorul și acad. Nicolae Dabija, 15 iulie 2019
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IX. ÎN ACTIVITĂȚI SOCIOCULTURALE. VARIA

Interviu la TV 21, 2009

Cu acad. Boris Găină la Mănăstirea Curchi, 
2009
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La FC Barcelona, 29 iunie 2016

Muzeul Matenadaran (Muzeul Manuscriselor, Armenia) cu prof. univ. Igor Povar, 2014
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La Muzeul din Vatican, 3 ianuarie 2019

Colegii de laborator într-un moment de relaxare, 27 decembrie 2018
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La monumentul lui Cristiano Ronaldo, 
lider incontestabil al fotbalului mondial,  
14 noiembrie 2019

La sediul Comisiei Europene. Bruxèlles,  
29 noiembrie 2019
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X. POPAS ÎN TIMP

Cu gândul la noi perspective științifice și manageriale, la țară, la neam, 
la familie…, 5 septembrie 2019
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