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Chimia a avut un rol fundamental în dezvoltarea şi progresul societăţii 
omeneşti încă de la începuturile ei, influenţând atât condiţiile în care muncim dar şi 
modul în care ne desfăşurăm viaţa de zi cu zi. Astăzi, industria chimică reprezintă 
una din cele mai importante forţe economice din lume. Dezvoltarea industriei 
chimice într-un ritm mai rapid decât alte industrii, i-a conferit o proeminenţă în 
sistemul economic al ţărilor industrializate cât şi al celor în curs de dezvoltare, cum 
a fost de exemplu şi România. Această dezvoltare a fost şi este fructul cercetării 
ştiinţifice şi tehnologice, al contribuţiei experţilor în ingineria chimică, educaţiei şi 
politicii guvernamentale, precum şi al necesităţilor economice şi sociale. 

Volumul de faţă, Istoria chimiei în România, este rodul contribuţiilor 
numeroşilor colaboratori din universităţi, institute de cercetare şi industria chimică. 
Cea mai mare parte a acestora sunt menţionaţi în lista autorilor de la sfârşitul 
acestei cărţi. Toţi aceştia au realizat capitolele respective cu efort şi dăruire, ce 
trebuie subliniat şi le adresăm mulţumirile noastre. Le mulţumim de asemenea 
celor care ne-au sprijinit informativ, nenominalizaţi, dându-ne o mână de ajutor în 
procesul de refacere a manuscriselor şi ne-au oferit sugestii. 

Acest volum reprezintă doar o introducere în Istoria chimiei româneşti, în care 
au fost expuse cu prioritate lucrări deosebite, cu relevanţă internaţională. Tematica 
acestui volum – fiind o istorie – s-a limitat în majoritatea prezentărilor la rezultatele 
celor trecuţi în nefiinţă. Mulţi dintre aceştia, cu realizări deosebite, nu au putut fi nici 
măcar menţionaţi din cauza lipsei informaţiilor elementare privind lucrările lor 
publicate. Cercetarea literaturii chimice a devenit aproape imposibilă în condiţiile în 
care Biblioteca ICECHIM este închisă. Pentru o elaborare viitoare a istoriei chimiei 
în România mai completă, cercetarea indexului Chemical Abstracts va deveni 
indispensabilă, alături de sursele existente în diferite arhive. 

Problemele stadiului actual al chimiei secolului XXI şi perspectivele dezvoltării 
acestei ştiinţe au rămas neabordate deoarece nu au făcut obiectul prezentei lucrări. 

Din acest motiv, lucrarea prezintă numai câteva din realizările deosebite şi 
chimiştii care au contribuit la acestea, volumul neputând cuprinde numărul foarte 
mare de chimişti români eminenţi care au contribuit la dezvoltarea, în ţara noastră, 
a acestui domeniu fundamental al ştiinţei contemporane. Deşi despre Istoria 
chimiei în România s-a mai scris, volumul de faţă este primul care cuprinde şi 
dezvoltarea industriei chimice româneşti, rod al eforturilor miilor de chimişti şi 
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ingineri chimişti români, care au contribuit cu idei originale în proiectarea şi 
dezvoltarea unor industrii, precum rafinarea petrolului sau valorificarea diferitelor 
fracţii în combinatele petrochimice, la nivel similar cu realizările pe plan mondial. 

Pentru a evidenţia chimiştii români, care şi-au câştigat un loc în Istoria 
chimiei universale, a fost introdus capitolul Contribuţii de excepţie ale chimiei 
româneşti, care conţine scurte prezentări biografice ale acestor chimişti. 

Efortul miilor de chimişti români formaţi în Universităţile şi Politehnicile din 
ţară în perioada 1950–1989, care au contribuit la dezvoltarea unei industrii chimice 
naţionale performante pe baza materiilor prime existente în ţară, a fost anulat după 
1990, fiindcă se poate afirma că această industrie, începând cu petrochimia 
românească, a fost distrusă în cea mai mare parte în această perioadă. 

Nu greşim dacă afirmăm că singura modalitate de a creşte Produsul Intern 
Brut (PIB) al ţării în următorii ani este relansarea chimiei, a Industriei chimice. 

Sperăm că cititorul acestui volum, în final, va avea posibilitatea să realizeze 
rolul deosebit de important pe care l-a avut chimia – şi îl are şi astăzi – în 
dezvoltarea economiei naţionale şi a societăţii româneşti contemporane. 
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