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Invitaţie 
 
 
Academia Română vă invită să participaţi miercuri, 11 noiembrie 2015, la ceremonia de 
decernarea a premiilor de excelenţă pentru chimie fizică şi chimie organică acordate de 
Societatea Americană de Chimie, Filiala din România, care va avea loc Aula Academiei 
Române începând cu ora 12.00.  
 
Laureaţii premiilor sunt acad. Maria Zaharescu, Medalia de Excelenţă ACS „Eugen Segal“ şi 
prof. Sorin Roşca, Medalia de Excelenţă ACS „Ioan Tănăsescu“. Medaliile vor fi oferite de 
către dr. Raluca-Ioana van Staden, Chair, Romania ACS International Chemical Sciences 
Chapter. 
 
Înmânarea premiilor se va desfăşura în cadrul „Prelegerilor Academiei Române“. Cu acest 
prilej vor fi prezentate trei conferinţe de către laureaţii premiilor de excelenţă ai anului 2015: 
 
 Acad. Maria Zaharescu, Institutul de Chimie Fizică „Ilie G. Murgulescu“ Bucureşti   

 O chimie mai puţin spectaculoasă, dar cu mare relevanţă: chimia proceselor sol-gel  
 Prof. Sorin Rosca, Universitatea „Politehnica“ Bucureşti 

 Noi reacţii de cuplare carbon-carbon mediate de complecşi metal-aromatici  
 Acad. Bogdan C. Simionescu, Vicepreşedinte al Academiei Române 

Proiectul IntelCentru al Institutului de Chimie Macromoleculară „Petru Poni“ Iaşi 
- de la idee la realizare 

 
Filiala din România a Societăţii Americane de Chimie a fost înfiinţată în 2012. Activităţile 
filialei sunt corelate cu activităţile Societăţii Române de Chimie. Începând cu anul 2013, 
filiala a contribuit la organizarea unor conferinţe internaţionale de chimie analitică (2014) şi 
ştiinţa materialelor (2015). În cadrul acestor conferinţe, s-au acordat premii unor tineri 
cercetători din domeniul chimiei pentru prezentări orale şi postere.  
 
Comitetul executiv al filialei din România a Societăţii Americane de Chimie a decis în 2013 
decernarea unor premii de excelenţă, premii care poartă numele unor chimişti români de 
marcă. Aceste premii îşi propun creşterea vizibilităţii şcolii de chimie din România: Premiul 
„Maria Brezeanu“ pentru excelenţă în chimia anorganică - acordat în ani pari; Premiul 
„George-Emil Baiulescu“ pentru excelenţă în chimia analitică - acordat în ani pari; Premiul 
„Cristofor Simionescu“ pentru excelenţă în chimia macromoleculară acordat în ani impari; 
Premiul „Ion Tănăsescu“ pentru excelenţă în chimia organică - acordat în ani impari; Premiul 
„Eugen Segal“ pentru excelenţă în chimia fizică acordat în ani impari. Un premiu special 
purtând numele „Constantin Luca“ va fi acordat, în ani pari, unui tânăr cercetător, cu vârsta de 
cel mult 35 ani, care lucrează în domeniul chimiei analitice.  
 
Singurul criteriu pentru acordarea premiilor este excelenţa. 
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