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Fiecare om, din copilarie si în 
adolescență, viseză să atingă cerul, să 
înțeleagă tainele lumii înconjurătoare, 
să pătrundă înțelesurile trecutului și 
să accepte provocările viitorului. Dar, 
mai presus de toate, fiecare tânăr are 
nevoie de modele.

Modele pe care ni le alegem ne 
ofera de fapt reguli de 
comportament la care noi ne 
adaptam. Iar acest lucru ne ajuta
enorm deoarece fara ele am fi 
predispusi tot timpul la incercare
si eroare.



 Modelele sunt extrem de importante si din perspectiva
rolului pe care il au in formarea valorilor. In functie de 
acestea, perceptia asupra oamenilor si experientelor
difera de la un individ la altul. In timp ce noi credem
ca oamenii pot fi satisfacuti cu succes daca li se face pe
plac si evitam mereu sa-i ofensam, altii vor considera
acesta atitudine o falsa diplomatie.

 Astfel, unii vor considera dorinta ta de a-i multumi pe
cei din jur o valoare pozitiva, in timp ce altora li se va
parea o valoare negativa.



 trebuie să rămânem noi înşine
 Modelul pe care îl alegem trebuie să ne ajute să devenim noi cât mai buni, dar

rămânând noi înşine, deci nu trebuie să copiem stilul lui de viaţă. Important este ca 
el să ne ajute să ne dezvoltăm personal şi profesional, să ne ghideze.

 o bună autoanaliză, încrederea în sine
 Pentru a ne putea dezvolta, trebuie să analizăm reuşitele şi eşecurile modelului

nostru, ca să învăţăm astfel o lecţie importantă. La fel de important este ca succesul
modelului nostru să fie obţinut prin metode care corespund şi valorilor noastre
morale: pasiune, toleranţă, perseverenţă, altruism.

 Tinerii în general și adolescenții în special, vorbesc desigur de o bună parte a lor, 
defilează în propria vîrstă fără întrebări fundamentale asupra substanțialității naturii
umane, a omenescului, a binelui comun, a firului vieții care întîlnește pe parcurs o 
serie de bifurcații, de capcane. Metaforic spus, ei sînt posesorii unei foi de parcurs
valabile pe toate liniile de transport. Tocmai de aceea adolescența, trăită ca vîrstă a 
tuturor posibilităților, face deseori victime.



 Cine pe lumea aceasta a fost sau este un model integral, fără rest, căruia
copiii, tinerii sau cei mai puțin tineri vor să-i dea de urmă și să-l 
însoțească pînă la capăt, să le fie călăuză în întunericul improvizației, al 
soluțiilor definitive, neîndoielnice, al adevărului implacabil, al trufiei
gîndului? Nimeni. Dar nu din această cauză marea parte a tinerilor de 
azi nu caută modele, fie ele și imperfecte, ci, cum spuneam, tinerii nu 
știu cît de mult au această trebuință. Dacă ar avea conștiința acestei
absențe, atunci ea ar fi aceea care ar naște noi modele pe lîngă cele
existente. Aici este, de fapt, fondul înțelegerii tărîmului deșertificat al 
ceea ce spațiul public numește nevoia de modele. Tocmai această
nevoie trebuie provocată, cultivată, asumată de tineri. Iar asta cred că
nu se poate petrece decît luîndu-și fiecare, cînd și cînd, răgazul
singurătății.

https://www.dw.com/ro/nevoia-de-modele-a-tinerilor-%C3%AEn-c%C4%83tu%C8%99ele-autosuficien%C8%9Bei/a-53241032



 Pentru ei bunicii sunt asemenea unei cărți citite sau a unei poezii pe
care o știu pe de rost, statornici, neschimbători, ancorați cu rădăcini
adînci în realitatea implacabilă. Copiii tînjesc după lucruri sigure, 
definitive, desprinse din necunoscut, de aceea ei vor să aibă răspunsuri
care să nu înceapă cu „dacă“ sau cu „vom mai vedea“. Probabilitatea, 
amînarea, hazardul îi descurajează și deseori îi sperie. Copiii au 
nevoie să se mire și să se minuneze, așa cum s-a exprimat
memorabil academicianul Solomon Marcus, care a fost implicat cu o 
dăruire rar întîlnită în științele educației: „Starea de mirare, de extaz
mi-a alimentat totdeauna pofta de viață, a fost mereu o sursă de 
energie. Atunci când sunt întrebat: de ce trăiești? răspund: 
pentru a mă mira.“ 

https://www.dw.com/ro/nevoia-de-modele-a-tinerilor-%C3%AEn-c%C4%83tu%C8%99ele-autosuficien%C8%9Bei/a-53241032



Din fericire, în această perioadă a devenirii mele, Iașiul 
științific și cultural era dominat de o mare personalitate: 
Profesorul Cristofor Simionescu.

Încă de pe băncile liceului am fost 
fascinată de chimie, dar decizia de a intra 
în lumea polimerilor a fost puternic 
influențată de acest mare om.



În facultate așteptam cu emoție și  curiozitate cursurile domnului 
academician, care ne dezvăluiau nu numai miracolele chimiei 
organice sau macromoleculare, dar și căile formării noastre. Am 
învățat atunci cum să învățăm, cum să ne menținem trează 
curiozitatea și dorința de cunoaștere, cum să devenim oameni. 



Am fost deosebit de fericiți când, la absolvire, ne-am putut intitula cu 
mândrie „Promoția Cristofor Simionescu” bucurându-ne de un curs festiv 
de excepție.



 Este o mare profesiune. Este fascinatia de a vedea cum o plasmuire a 
imaginatiei devine, cu ajutorul stiintei, un plan pe hartie. Ca apoi sa se 
materializeze in piatra, metal sau energie. Ca apoi sa creeze locuri de 
munca si locuinte pentru oameni. Ca apoi sa duca la cresterea
standardului de viata si la sporirea confortului. Acesta este inaltul
privilegiu al inginerului. Marea responsabilitate a inginerului in 
comparatie cu cei de alta profesie este ca operele lui se afla sub vazul
tuturor. Actiunile sale se concretizeaza, pas cu pas, in material palpabil.



 Inginerului ii revine menirea sa imbrace scheletul stiintei cu viata, confort
si sperante. Desigur, pe masura ce anii trec, oamenii uita care este autorul
lucrarii, chiar daca au stiut odata. 

 ….inginerul priveste inapoi spre binele nesfarsit ce se desprinde din 
succesul sau cu o satisfactie pe care o cunosc putine profesii. Iar verdictul
colegilor sai este singura recunoastere pe care o doreste." 

Herbert Clark Hoover, 1874 – 1964, inginer minier, presedinte al S.U.A. 
1929 – 1933



Ingineria este arta sau stiinta de a realiza ceva util.

Ingineria este arta profesionala a aplicării stiintei pentru
transformarea optimă a resurselor naturale în beneficiul omului.

Ingineria este practicarea artei de a impune în mod organizat 
schimbarea tehnologică.



Stiinta (din lat. scientia = cunoastere) este un mod particular de intelegere a 
lumii inconjuratoare, care extinde curiozitatea cu care ne nastem si ne permite sa
legam trecutul de prezent

Stiinta, tehnologia si ingineria (chimica) reprezinta, de fapt, parcurgerea
drumului “intrebare – ipoteza – procedura – date – concluzii – solutii –
aplicare – produse”



 Ideile stiintifice se dezvolta pe baza ratiunii

Afirmatiile stiintei se bazeaza pe explicatiile oferite de observarea
fenomenelor naturale si pe respingerea celor care nu corespund

Afirmatiile stiintei sunt supuse evaluarii oamenilor de stiinta si trebuie
sa poata fi dovedite

 Concluziile stiintei sunt
demne de incredere, desi nu sunt
definitive

 Stiinta nu se supune
principiilor democratiei

 Stiinta nu este dogmatica

 Stiinta nu poate lua decizii
morale sau estetice

Profesorul Simionescu ne-a învățat mai mult decât chimie, ne-a dăruit 
mult din preaplinul inimii sale mari, fiind un om dăruit pe deplin școlii. 



Cristofor I. Simionescu a văzut lumina 
zilei la 17 iulie 1920, în satul Plopeni, 
comuna Dumbrăveni, judeţul Suceava.

Acolo, spunea Cristofor Simionescu, „am copilărit de-a valma cu 
copiii de ţărani, desculţ de la începutul verii pînă toamna tîrziu; 
acolo am simţit mirosul specific pămîntului reavăn; acolo am tresărit 
înfiorat la cîntecul mierlei şi am crezut în prevestirea cucuvelei; 
acolo am învăţat primul pluguşor şi am purtat cămaşă înflorată, cu 
şitoare”.



A urmat şcoala primară (1927-1931) 
în satul natal, iar cea „mai departe” 
la Liceul „Ştefan cel Mare” din 
Suceava (1931-1933) şi la Liceul 
Naţional din Iaşi (1933-1939), 
cunoscut astăzi sub denumirea de 
Colegiul Naţional „Mihail 
Sadoveanu”. 

În perioada 1939-1944 a urmat cursurile 
Facultăţii de Chimie Industrială de la 
Cernăuţi-Iaşi, primind la absolvire 
diploma de inginer chimist cu 
calificativul magna cum laude. A avut ca 
profesori printre alţii pe Dimitrie 
Mangeron, Tudor Ionescu, Radu 
Cernătescu, Ştefan Procopiu, Constantin 
Gheorghiu, Ilie Matei, Ilie Popa, Ion 
Creangă, Cristea Niculescu-Otin, 
Gheorghe Alexa ş.a., toţi dascăli de 
excepţie, adevărate celebrităţi.

În 1948, Cristofor Simionescu a susţinut teza „Contribuţii la cunoaşterea uleiurilor 
vegetale indigene”, obţinînd titlul de doctor inginer în ştiinţe chimice, pentru ca în 1953 
să i se acorde titlul de doctor docent în ştiinţe chimice.



La casa de vacanta a 
familiei Procopiu de la 
Varatec, 18 august 1961

25 februarie 1967. 
Sedinta de conferire a 
titlului de Doctor 
Honoris Causa de catre 
Institutul Politehnic 
Iasi academicianului 
Stefan Procopiu. 
Laudatio citit de catre 
acad. C.Simiorescu.



Profesorul Simionescu a fost fondatorul 
școlii de polimeri naturali și sintetici și un 
adevărat DASCĂL pentru numeroase 
generații de studenți. Poate că darul de a se 
adresa tinerilor provine și din 
caracteristicile zodiei sub care s-a născut, 
zodia Racului, nativul acestei zodii  „fiind 
precaut, înclinat spre meditaţie, dotat cu 
multă imaginaţie… este tandru, binevoitor, 
sensibil, plin de fantezie, dornic de linişte… 
respectă convenţiile sociale şi recunoaşte 
necesitatea disciplinei, chiar dacă acceptă 
greu îngrădirile… Cu toate că nu pretinde a 
le şti pe toate, vrea să aibă ultimul cuvînt.” 
Multe dintre aceste trăsături le-am 
remarcat în activitatea de zi cu zi. 
Profesorul Simionescu ținea mult la 
disciplină și rigoare, era corect și generos în 
a deschide orizonturile cunoașterii. De 
asemenea, el ținea mult la unitatea 
colectivului, la calitatea actului didactic și 
științific. Spiritul său și-a pus amprenta pe 
toți cei care au avut norocul de a-l cunoaște.



Profesorul Cristofor Simionescu a fost 
profund atașat de orașul în care și-a 
desfășurat cea mai mare parte a activității: a 
inițiat și coordonat dezvoltarea campusului 
studențesc din Tudor Vladimirescu 
contribuind la înființarea și dezvoltarea celor 
mai multe facultăți din cadrul Institutului 
Politehnic, s-a implicat şi a militat pentru 
înfiinţarea la Iaşi a Combinatului de Fibre 
Sintetice, a urmărit finalizarea clădirii 
Institutului de Chimie Macromoleculară 
„Petru Poni” unde devenise director (1970-
2000) şi   s-a ocupat direct de marea investiţie 
pentru Facultatea de Chimie Industrială



Și a rămas în conștiința noastră a tuturor și prin 
întreaga sa activitate publicistică. Fiu de învățători, 
ctitori de școală, Profesorul Cristofor Simionescu a 
iubit și cinstit cartea. Lucrările sale științifice au fost 
și încă sunt manualele de capătâi ale numeroaselor 
generații de studenți și cercetători în domeniul 
polimerilor naturali și sintetici: Chimia lemnului în 
RPR (1964), Chimia stufului (1966), Mecanochimia 
compuşilor macromoleculari (1967), 
Copolimerizarea grefată prin mecanisme anionice
(1971), Copolimerizarea grefată prin mecanisme 
anionice (1971), Chimia lemnului şi a celulozei (2 vol. 
1972, 1973), Chimia lemnului în România. Plopul şi 
salcia (1973); Tratat de chimia compuşilor 
macromoleculari (4 vol. 1973-1993), Chimia algelor 
marine (1974), Originea vieţii (1983), Chimie 
macromoleculară (1985), Poliacetilene (1987), 
Implicaţii bioenergetice ale coloranţilor (1988). De 
asemenea a fondat revista Cellulose Chemistry and 
Technology. A publicat şi lucrări privitoare la istoria 
chimiei ca de exemplu „Figuri de chimişti români” 
(1964). Mai mult de atât, ca om de știință și cultură 
și-a împărtăși crezurile prin articole, studii şi eseuri 
la „Contemporanul”, „Cronica”, „Viaţa studenţească”, 
„Viaţa Politehnicii”, „Flacăra Iaşului”, „Opinia”, 
„Ateneu”, „Tribuna României” etc., emisiuni la Radio 
Iaşi şi Radio Bucureşti precum şi cu apariţii la 
televiziune.



Pentru a pune în practică toate 
aceste obiective în contextul 
vremurilor dificile în care a 
activat, profesorul a trebuit să 
dovedească mult curaj, tact și 
diplomație. De altfel Profesorul 
Cristofor Simionescu s-a dovedit 
mereu un fin cunoscător al 
naturii umane și al timpurilor în 
care a trăit. A fost în acelasi timp 
un om al marilor îndrăzneli și al 
echilibrului, calități pe care s-a 
străduit să le transmită și 
discipolilor săi. A format, cu 
multă dăruire, generații întregi 
de specialiști, mulți dintre ei 
devenind nume de referință nu 
numai în cercetarea și 
învățământul superior din 
România, dar și în întreaga lume



A fost singurul, în istoria învăţămîntului 
universitar românesc, care a deținut calitatea 
de rector pentru o perioadă mai mare de 20 de 
ani. În această perioadă, datorită abilităților 
sale manageriale, datorită implicării sale 
profunde în toate aspectele legate de 
activitatea didactică, de cercetare și 
administrativă, dar mai ales datorită 
înțelegerii profunde a firii umane, a faptelor 
și evenimentelor, Institutul Politehnic din 
Iași „a devenit puternic şi respectat”. Merită 
subliniat abnegația continuă în sprijinirea 
oamenilor valoroși, împotriva vremurilor și 
opozițiilor de tot felul. Și pentru aceasta a 
avut nevoie de mult curaj și multă 
diplomație, aspecte greu de înțeles astăzi 
pentru cei care nu au trăit acele vremuri. Mai 
mult, s-a străduit din toate puterile să includă 
cercetarea românească în tendințele 
moderne, dând dovadă de o largă viziune, 
facilitând contactele cu cercetătorii de 
prestigiu din întreaga lume, asigurând, pe cât 
posibil, accesul la atât de prețioasa și greu 
accesibila, pe atunci, informație științifică. 
Un OM înaintea timpurilor...



Academia Română a organizat, in aceasta vara, o sesiune 
de omagiere a academicianului Cristofor Simionescu, în 
luna august împlinindu-se zece ani de la moartea sa. La 
eveniment a fost prezent şi rectorul Universităţii Tehnice 
„Gheorghe Asachi” din Iaşi, prof. univ. dr. ing. Dan 
Caşcaval, care a scos în evidenţă în discursul său rolul pe 
care l-a avut academicianul în crearea Politehnicii 
moderne de astăzi, academicianul conducând 
universitatea în perioada 1953 - 1976. „Cei 23 de ani ai 
mandatului de rector al acad. Cristofor Simionescu 
au fost cei mai denşi, cei mai explozivi în ceea ce 
priveşte dezvoltarea patrimonială şi educaţională, 
vizibilitatea şi recunoaşterea. De aceea, în respectul 
unei istorii reale a Universităţii Tehnice, se poate 
afirma fără de tăgadă că domnia sa este ctitorul 
Politehnicii ieşene moderne şi că acelei perioade îi 
datorăm într-o măsură covârşitoare ceea ce 
reprezintă această universitate acum”, a declarat prof. 
univ. dr. ing. Dan Caşcaval.



Cristofor I. Simionescu este părintele școlii românești de știința polimerilor și își 
înscrie numele între promotorii la nivel mondial ai acestui domeniu al chimiei. 
Împreună cu colaboratorii a publicat peste 800 de lucrări științifice și, timp de peste 
20 de ani, a fost unul din cei mai citați autori români în peisajul științific 
internațional

“Cristofor  Simionescu was perhaps the last of the 
great personalities of an illustrious generation of 
professors, founders of scientific schools, 
departments, laboratories, research topics. Gone in 
the world of shadows, he left behind many 
respectful former students and co-workers who will 
try to continue his exceptional and complex work.”



Datorită realizărilor excepţionale 
în cercetare şi în învăţământul superior 
a fost ales membru corespondent al 
Academiei Române (1955) şi apoi 
membru titular, în anul 1963. În acelaşi 
an, a fost ales Preşedinte al Filialei din 
Iaşi a Academiei Române, funcţie pe 
care a exercitat-o în intervalul 1963-1974, 
şi apoi, în perioada 1989-2002. În anii 
1974-1990 a deţinut funcţia de 
Vicepreşedinte al Academiei Române, 
iar în intervalul 1977-1980, funcţia de 
Preşedinte ad interim al acestui for. 
Între anii 2001-2007, a fost Preşedinte 
de onoare al Filialei din Iaşi.

Emil RACOVITA 1926-1929
Ioan BIANU 1929-1932
Ludovic MRAZEC 1932-1935
Alexandru LAPEDATU 1935-1938
Constantin RADULESCU-
MOTRU

1938-1941

Ion Th. SIMIONESCU 1941-1944
Dimitrie GUSTI 1944-1946
Andrei RADULESCU 1946-1948
Traian SAVULESCU 1948-1959
Athanase JOJA 1959-1963
Ilie G. MURGULESCU 1963-1966
Miron NICOLESCU 1966-1975
Serban TITEICA* 1975-1976
Theodor BURGHELE 1976-1977
Cristofor SIMIONESCU* 1977-1980
Gheorghe MIHOC 1980-1981
Ioan ANTON* 1981-1984
Radu VOINEA 1984-1990
Mihai Corneliu DRAGANESCU 1990-1994
Virgiliu N. G. CONSTANTINESCU1994-1998
Eugen SIMION 1998-2006
Ionel HAIDUC 2006-2014
Ionel Valentin VLAD 2014-
*Vicepresedinti –presedinti interimari ai Academiei Romane



Și ca o chintesență a experienței de viață, 
ca o încununare a dedicării sale spre a 
dărui cunoștințe, a publicat cele cinci 
volume de Gânduri – istorie trăită, 
istorie transmisă generațiilor ce vor veni, 
gânduri despre epoci, locuri, oameni, 
fapte, decizii, dar mai ales, frământările 
și eforturile unei personalități unice. Și e 
de datoria noastră, a celor care s-au 
format în preajma sa, să restabilim 
adevărul, cu mintea și cu sufletul. A fost 
un om loial celor pe care i-a cunoscut și 
apreciat, preferând să treacă cu noblețe 
peste acuzele legate de implicarea în 
realizarea, coordonarea și susținerea 
tezei de doctorat a Elenei Ceaușescu. Din 
fericire, în ultimii ani, documentele au 
dovedit pe deplin generozitatea unui 
mare OM care a ales, prin înțelegerea 
profundă a timpurilor și oamenilor, să 
respecte memoriei unor oameni de 
valoare care au fost forțați să accepte și o 
serie de compromisuri.



Competiţia individuală se adresează elevilor din ciclul liceal şi constă în evaluarea 
cunoştinţelor din domeniul chimiei şi chimiei aplicate în protecția mediului, 
conform programelor şcolare în vigoare. Prin urmare, pot participa elevi din clasele 
IX – XII. 



… Ingineria exista de peste 4500 de ani …

1200 î.Hr. – 1 d.Hr.
• Turnuri de aparare
• Grecii dezvolta meseriile
• Arhimede introduce matematica in Grecia
• Betonul este utilizat pentru poduri, 

drumuri si apeducte in Imperiul Roman

1 d.Hr. – 1400
• Chinezii dezvolta matematica
• Manufacturile prelucreaza bumbacul si matasea
• Leonardo Fibonacci 

• Creaza sistemul zecimal (0,1,2,3,4…), inlocuind sistemul Roman (fara zero, I, II, III, IV…)
• Scrie primul text (manual) de algebra din Europa de Vest 
• Propune simbolul radacinii patrate

1400 - 1800
• Leonardo da Vinci – probabil cel mai mare inginer care a trait vreodata…
• Otto von Guerick probeaza existenta vidului
• Issac Newton construieste primele telescoape
• Introducerea legii gazelor (legea lui Boyle)
• Infiintarea primei societati a inginerilor (Society of Engineers) la Londra



 IQ estimat - 220 – Cea mai mare valuare IQ atinsa vreodata pentru un adult 
(Albert Einstein –160, Charles Darwin –165, Galileo Galilei –185)

 De la el au ramas peste 3300 de pagini si note nepublicate, imprastiate prin toata
Europa si pierdute pentru comunitatea stiintifica

 Valoarea celor 600 de pagini de la Castelul Windsor este estimata la aprox. 5 
miliarde de dolari

 6000 pagini au fost gasite in secolul al XX-lea, dupa ce majoritatea descoperirilor
sale fusesera reinventate – sute de ani mai tarziu …

 Fondatorul aerodinamicii, hidraulicii, tribologiei, roboticii, … 
 A proiectat un motor cu aburi in 1500; motorul lui James Watts a fost realizat in 

anii 1760… am fi putut trai Revolutia Industriala cu 260 de ani mai devreme, astfel
incat astazi am fi in anul 2276…

LEONARDO DA VINCI (1452-1519) 
pictor, sculptor, arhitect, muzician, 
matematician, inginer, inventator, 
anatomist, ...

one of the greatest geniuses of all times – probably  the most 
intelligent human that has ever lived



Anghel Saligny – inginerul 
care a proiectat Podul de la 
Cernavodă 

Gustave Eiffel (1832-1923)

Henri Coanda 
(1886-1972)

pionier al aviatiei, fizician, inventator 
inventator al motorului cu reactie si 
descoperitor al efectului care ii poarta numele



Petrache Poenaru (1799-1875)
inventator al tocului rezervor (1827)

Emilian Bratu (1904-1991)
fondatorul scolii de inginerie chimica 
din Romania

Aurel Vlaicu (1882-1913)

inventator si 
pionier al aviatiei 
romane si mondiale

Traian Vuia (1872-1950)

a realizat primul zbor autopropulsat cu 
un aparat mai greu decat aerul

Elisa Leonida Zamfirescu (1887-1973) 

prima femeie inginer din 
lume (geolog)



 Mega tunelul Alpin – un tunel de 95 mile prin Alpii elvetieni – cel mai lung 
tunel din lume

 Perdido Spar (Shell Oil) – cel mai adanc put petrolier, localizat la peste 3000 m 
adancime in ocean, in largul coastei texane

 Baterii – crearea bateriei care se incarca foarte rapid si au durata foarte mare de 
functionare …

 Cel mai mic motor din lume …

Primul nanomotor (2003): un rotor 
realizat din aur care se roteste pe un 
stift realizat dintr-un nanotub de 
carbon

Alex Zettl, University of California, Berkeley

Desi cantitatea de energie produsa este mica - 20 
microwatti – ea este impresionanta avand in 
vedere dimensiunile extrem de reduse ale 
motorului. Intregul ansamblu are mai putin de 200 
de nanometri pe oricare latura, adica este de sute
de ori mai mic decat grosimea unui fir de par. Daca
ar putea fi reprodus la scara unui motor de 
automobil, ar fi de 100 de milioane de ori mai
puternic decat un motor Toyota Camry V6 de 225 
CP…



un material pe baza de bumbac cu 
acoperire polimerica

Proiectarea de masini
ecologice

motor cu 80% mai putine emisii de gaze Ecologizarea marilor si oceanelor

Proiectarea coloniilor spatiale

tehnologii avansate de 
purificarea apei pentru
colonii spatiale



Ascultarea celulelor canceroase

detectarea celulor canceroase 
pe baza vibratiilor emise

“valorificarea” puterii gandului



”Scientists discover the world that exists; 
engineers create the world that never was.”

Inginerii sunt peste tot!
• Orbiteaza in spatiu
• Proiecteaza poduri
• Proiecteaza masini
• Exploreaza oceanele
• Creaza materiale performante
• Initiaza si dezvolta companii
• Pot fi actori, realizatori de 

emisiuni si chiar Presedinti de 
tara!



 E distractiv!
 Munca variata
 Construiesti sau imbunatatesti lucruri
 Iti folosesti creativitatea pentru rezolvarea problemelor
 Lucrezi in echipa

 Oportunitati de angajare
 Inginerii sunt foarte cautati
 In intreaga lume cererea de ingineri este mai mare decat

oferta

 Ai nevoie de educatie continua
 Trebuie sa te perfectionezi in permanenta pentru a 

ramane competitiv



TOP 10 Contributii ale Ingineriei Chimice la dezvoltarea societatii









TOP 10 CONTRIBUTII ALE INGINERIEI CHIMICE LA DEZVOLTAREA SOCIETATII





Kevlar Vests

TOP 10 CONTRIBUTII ALE INGINERIEI CHIMICE LA DEZVOLTAREA SOCIETATII



7. Producerea pe scara larga de medicamente
Even if a product was created by a scientist, there is a good chance it was perfected 
and made practical by chemical engineers.

Penicillin Discovery
In 1929, Sir Alexander 
Fleming discovered a 
strain of mould that 
inhibit bacteria 
Straphylococus growth, 
called penicillin.

TOP 10 CONTRIBUTII ALE INGINERIEI CHIMICE LA DEZVOLTAREA SOCIETATII









George Emil Palade

1974: Nobel Prize in Physiology and Medicine 
together with Albert Claude and Christian de Duve

19.11.1912 – 8.10.2008

“the most influential cell biologist 
ever”

Sărbătorită în fiecare an la 19 noiembrie, Ziua Cercetătorului și Proiectantului 
din Romania, instituită în anul 1994, prin Hotărarea Guvernului nr.764, a fost 
aleasă astfel ca fiind ziua de naștere a savantului de origine romană (Google e plin de 
expresia cercetator american de origine romana), laureat al Premiului Nobel, George 
Emil PALADE. 
Ea aduce un omagiu Comunității celor care s-au dedicat nobilei munci de concepție 
intelectuală, celor care caută răspuns problemelor societății și creează noi valori ale 
cunoașterii spre beneficiul ei.
Aceasta comunitate constituie poate cel mai important avantaj al unei națiuni.





Nu pot încheia altfel decât apreciind cu profund respect numele 
Academicianului Cristofor Simionescu, multumindu-i pentru tot ce a sădit în 
sufletele noastre și citând o apreciere dintr-un articol care mi-a mers la 
suflet: „la Iaşi, pe strada Theodor Pallady, într-o căsuţă mică, locuia cîndva 
un Om Mare”.

Vă mulțumesc DOMNULE PROFESOR!


