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REZUMAT. Nicolae Teclu (1839-1916) este unul dintre primii ingineri români, recunoscut în Europa ca cercetător 

şi practicant al chimiei. Prin activitatea sa, Nicolae Teclu a susţinut promovarea ştiinţelor, în special, a chimiei şi 

a industriei chimice. Fiind un susţinător tenace al ideii de eliberare națională a românilor din Transilvania şi un 

ambasador neobosit al ştiinţei, Nicolae Teclu a fost primit în Academia Română în anul 1879. Pentru 

contribuţiile sale în ştiință şi ale aplicațiilor în domeniul chimie, în prezent Academia Română organizează la 

Secţia de ştiinţe chimice premiul Nicolae Teclu.  
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ABSTRACT. Nicolae Teclu (1839-1916) is one of the first Romanian engineers, recognized in Europe as a 

researcher and practitioner of chemistry . Through his activity, Nicolae Teclu has supported the promotion of 

sciences, in particular, of chemistry and of the chemical industry. Being a tenacious supporter of the idea of 

national liberation of the Romanians in Transylvania and a tireless ambassador of science, Nicolae Teclu was 

received in the Romanian Academy in 1879 . For his contributions in science and its applications in 

chemistry, nowadays the Romanian Academy organizes the Nicolae Teclu Prize at the Chemical Sciences 

Section. 
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1. NOTE BIOGRAFICE 

Marele chimist Nicolae Teclu a fost unul din fiii 

de vază ai comunității brașovene, în cinstea sa 

numeroase licee din România purtându-i numele. 

Nicolae Teclu s-a născut, din părinţi comercianţi, în 

toamna anului 1839 în orașul de la poalele Tâmpei, 

Brașov (Kronstadt) pe atunci parte componentă a 

Imperiului Habsburgic. S-a stins din viață departe de 

locurile natale în vara lui 1916 în timpul Primului 

Război Mondial, la Viena unde de altfel și-a desfășurat 

cea mai mare parte a activității sale profesionale. 

  

a) b) 

Fig. 1:  
a) Nicolae Teclu [8]; b) Casa din Brașov în care a locuit  

Nicolae Teclu [17].  

A urmat la Braşov şcoala primară românească şi 

liceul săsesc cursul inferior, pe care îl termină la 

Viena. Având înclinații atât spre știință cât și spre 

artă, se înscrie la Politehnica din Viena, apoi la 

Academia de Arte Frumoase din Münhen, unde 

urmează cursurile de arhitectură, pe care le finalizează 

la Academia de Arte Frumoase din Berlin [6]. 

Dornic să își pună în valoare cunoștințele dobîndite, 

Nicolae Teclu se întoarce în ţară în anul 1864 dar nu 

găseşte terenul prielnic de afirmare, deoarece 

activitatea arhitecţilor încă nu era recunoscută de 

autorități. Pentru doi ani, între 1864-1868, predă 

gimnastica rațională la Gimnaziul Român din Brașov.  

În 1868 se întoarce la Viena şi se înscrie la 

Universitate pentru a studia chimia generală şi la 

Politehnică pentru cursurile de tehnologie chimică. In 

numai doi ani își ia licența în chimie.  

Face o nouă încercare şi vine în ţară cu scopul 

întemeierii unei fabrici de hârtie, dar, negăsind sprijin 

şi capitalul necesar, se reîntoarce la Viena în 1869.  

Începe activitatea ca asistent al profesorului său 

dr. Ludwig, iar din 1871 activează ca profesor de 

chimie generală și chimie analitică, provizoriu până 

în 1880, când obţine definitivatul la Academia de 

Comerț din Viena [6], apoi devine docent la Acade-

mia de Arte Frumoase, la Catedra de Chimia 

culorilor. Mai târziu, de aici demisionează şi lucrează 

ca chimist la Atelierul de bancnote al Monetăriei 

statului austriac şi al Imprimeriei imperiale [3]. 
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După apropae 40 de ani de profesorat, în 1910 
Nicolae Teclu se pensionează de la Academia de 
Comerț lăsând în urma sa numeroase aparate și 
dispozitive create pentru laboratoarele de chimie. 

Savantul brașovean a avut preocupări ştiinţifice 
multiple, legate de: fabricarea hârtiei, analiza chimică a 
unui meteorit căzut în India, pigmenții și uleiurile 
folosite la fabricarea vopselelor, arderea gazelor, 
determinarea cantităților de gaze pentru obţinerea 
ozonului și dioxidului de carbon, explozia unor 
amestecuri gazoase, a cercetat electricitatea atmos-
ferică, a conceput o nouă metodă de încleiere a hârtiei 
[6]. 

Profesor şi mai ales, cercetător, Nicolae Teclu s-a 
ocupat cu pasiune de problemele ştiinţifice, publi-
când în diferite reviste peste 60 de studii.  

Pentru meritele sale, în anul 1878 Nicolae Teclu 
este primit ca membru în Academiea Române. Este 
unul dintre fondatorii Secției științifice, alături de 
P. Poni, I. Ghica, G. Ștefănescu, Em. Bacaloglu şi 
D. Brânzdă [6].  

2. CONTRIBUȚIILE LUI NICOLAE TECLU 
ÎN DOMENIUL CHIMIEI 

Nicolae Teclu face primele sale cercetări încă din 
timpul studenției, asupra silicaților, urmate apoi de 
analiza compoziției chimice a unui meteorit căzut în 
zona Assam din India, analizele sale fiind foarte 
apropiate ca rezultat de cele ale lui Gustav Tschermark 
[4-6].  

Cercetările legate de combustia materialelor și 
gazelor îl fac cunoscut în lume, în anul 1900, prin 
inventarea arzătorului cu mecanism care reglează 
cantitatea de aer și de gaz, având tubul în formă conică.  

Studiul său pleacă de la constatarea că la arză-
torul (lampa), inventat în 1855 de Robert Bunsen şi 
folosit în laboratoarele de chimie, nu se obținea un 
tiraj optim pentru aer. Pe baza observaţiilor făcute în 
multiplele sale experimente, Nicolae Teclu descrie 
în amănunt flacăra becului de gaz şi explică 
procesele de ardere care au loc în diferite zone ale 
flăcării. Flacăra gazului de iluminat este formată din 
două conuri incandescente cu aceeași bază la capătul 
becului, dar cu înălțimi diferite. Arderea se realizea-
ză cu ajutorul oxigenului din aer, iar flacăra nu este 
fierbinte. În schimb, conul interior al flăcării este 
fierbinte. Forma flăcării depinde de multiplii factori, 
precum: presiunea gazului, viteza de curgere a 
combustibilului gazos, diametrul orificiului aparatu-
lui, presiunea atmosferică, temperatura și viteza de 
ardere a gazului, variabilă, în funcție de raportul 
cantităților de oxigen și gaz combustibil. 

Tipul de arzător propus de Teclu era superior la 

acea vreme becului Bunsen din punct de vedere al 

eficienței arderii unui amestec de gaze, datorită 

proporțíilor optime de gaze, atingându-se tempera-

turi mari ale flăcării. În timp și becului Bunsen i s-au 

adus îmbunătățiri existând în prezent modele cu 

robineți multipli. 

În Fig. 2 sunt ilustrate cele două tipuri de arzătoare.  
 

  

a) b) 

Fig. 2. Arzătoare (lămpi) inventate de Teclu (a) 

şi Bunsen (b)[8].  

Ceea ce pune în evidență Nicolae Teclu este 

faptul că din punct de vedere al procesului de 

combustie nu există diferențe între gazul de com-

bustie și gazul carburant, adică între gazul care arde 

și cel care întreține arderea. 

In domeniul gazelor Nicole Teclu inventează alte 

noi dispozitive şi instrumente.  

Cunoscut fiind că ozonul se eliberează în natură 

după ploi cu descărcări electrice, Teclu propune un 

dispozitiv de preparat ozon care funcționa pe baza 

descărcărilor luminoase sau obscure, produse cu 

ajutorul unei surse de curent electric. Ozonul, utilizat 

pentru proprietățile antimicrobiene și puternic oxidante 

[6], era pus în evidență prin intermediul hârtiei cu 

iodură de potasiu amidonată care se colora în albastru.  

Detectarea gazului metan era o necesitate, având 

în vedere că acest gaz este inodor şi explozibil în 

concentrații mari în amestec cu aerul. In mine, 

alături de cărbuni în subteran erau prezente “pungi” 

de gaz metan care în amestec cu aerul formau “gazul 

grizu”, gaz care provoca explozii și implicit multe 

pierderi de vieți omenești. Teclu propune aparatul de 

detectat gazul metan, de largă utilitate [3], [6]. 

În 1898 Teclu inventează un alt dispozitiv foarte 

util în chimia analitică în determinarea transparenței 

substanțelor, folosit astfel ca fotometru. Acest 

dispozitiv era alcătuit dintr-un radiometru Crookes 

modificat, conectat la un electromagnet și o sursă de 

lumină cu incandescență. Becul folosit la acest 

aparat avea firul conductor dintr-un aliaj de platină 

și iridiu, metale foarte bune conducătoare de electri-

citate, cu punct de topire ridicat și care ofereau o 

intensitatea luminoasă superioară, la dimensiuni mai 

mici, față de alte materiale folosite în acea vreme. 

Trebuie enumerate şi alte dispozitive utile inventate 

de Nicolae Teclu, precum:  

- aparatul care fabrica dioxidul de carbon solid 

(sau gheața carbonică), folosit ca agent de răcire;  
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- aparatul pentru sinteza și descompunerea apei;  

- aparatul pentru înregistrarea exploziilor și pentru 

determinarea compoziției aerului din mină cu scopul 

evitării exploziilor de gaze;  

- generatoare de gaze pentru presiuni mari;  

- aparate pentru preparea amestecului detonant; 

- multe alte aparate didactice.  

În urma cutremurului din 1940 o mare parte din 

aparatele realizate de Nicolae Teclu și aduse la 

București în 1906 cu ocazia expoziției jubiliare, au 

fost distruse. Azi ne mai putem mândri doar cu 

câteva din ele și anume aparatul pentru detectarea 

metanului și aparatul pentru prepararea ozonului 

care sunt expuse la Universitatea București [3], [6].  

Preocupat de tehnologia de fabricare a hârtiei,  

Nicolae Teclu propune multiple îmbunătăţiri. Astfel, 

în 1889 publică un studiu privind determinarea 

puterii de lipire a cleiului iar în 1901 propune o nouă 

metodă de determinare a gradului de încleiere a 

hârtiei în Dingler`s Polytechn. Journal Stuttgart. 

Determină conținutul de fibre lemnoase din hârtie și 

concepe aparate pentru determinarea rezistenței 

hârtiei și grosimii acesteia [6].  

Nicolae Teclu face numeroase studii legate de 

citirea documentelor, după ce acestea au suferit 

modificări prin carbonizare. Astfel în 1910, în 

lucrarea publicată în ”Archiv fur Kriminal-anthro-

pologie und Kriminalistik” se referă la descifrarea 

semnelor pe hârtiile arse sau carbonizate.  

Însemnătatea descoperirilor era foarte mare 

deoarece au condus la soluționarea unor cazuri 

prezentate în presă precum incediul din Anver unde 

statul austriac ar fi fost pagubit cu o sumă foarte mare 

dacă nu ar fi fost savantul român care să demonstreze 

existența acțiunilor sale, sau cazuri criminalistice unde 

pentru aflarea adevărului, s-a apelat la expertiza 

chimistului român care a descoperit conținutul 

înscrisurilor care au constituit mobilul crimei (cazul 

morții avocatului N. Lewicki din Cracovia) [6]. 

La baza acestor succese au stat studiile lui Teclu 

legate de degradarea hârtiei și a comportării cerne-

lurilor. Astfel, Teclu observă că anumite cerneluri nu 

dispar o dată cu arderea hârtiei, având în compoziţia 

lor elemente de natură anorganică, anumite cantități 

de fier și alte metale.  

Teclu sesizează că dacă carbonizarea are loc în 

atmosferă de aer, fierul din cerneluri se oxidează. 

Dacă carbonizarea hârtiei are loc în absența aerului 

se produce practic o distilare uscată a hârtiei pre-

dominând astfel procesele de reducere. Prin 

aplicarea unui tratament chimic asupra hârtiei degra-

date se poate descifra scrisul pe hârtia cercetată. În 

urma reacțiilor scrisul apare negru, roșu, albastru sau 

alb. O altă metodă utilizează apa oxigenată obți-

nându-se scrisul alb. Teclu observă că scrisul poate 

fi citit doar dacă carbonizarea nu a fost totală [6].  

În timp ce preda la Academia de Arte Frumoase 
Teclu a fost atras de originea culorilor (vopselelor). 
Astfel, face o corelaţie între culori şi lumina solară 
„totul este colorat în jurul nostru”: în natură se 
întâlnesc mai multe culori dintre care unele se pot 
prepara și sintetic. Unele se utilizează pentru colora-
rea unor corpuri, numite pigmenți. Prin influența 
unor factori fizici sau chimici asupra pigmenților, 
aceștia pot să-şi modifice sau nu culoarea [10].  

Astfel, Nicolae Teclu face cercetări asupra pig-
menţilor minerali şi a uleiurilor folosite în pictură. 
Pigmenții organici naturali provin majoritatea din 
plante [4], [10], cum sunt: rubia tinctorium, lemnul 
de Brazilia, raesalpina crista, lemnul de santal, 
racella tinctoria, variolaria orcina, roșu de cartamu, 
lemn de campeche, scoarța de quercus nigra, 
rădăcină de curcuma longa, etc.  

Cercetarea pigmenţilor continuă şi azi. În prezent 

se fabrică la scară largă pigmenți sintetici care 
alături de cei naturali sunt folosiți în industria 

materialelor pentru colorarea în toată masa a mate-
rialelor, industria textilă și cea alimentară. Pentru 

obținerea pigmenților se aplică procese chimice cum 
ar fi: fermentația, putrefacția, oxidarea, reducerea, 

nitrarea, sau sulfurarea.  
Există dovezi care atestă că marele chimist a avut 

preocupări legate de aparatele de zbor dar din lipsă 
de finanțare aceste idei au fost doar consemnate 

[19].  
Cercetările lui Nicolae Teclu s-au îndreptat şi 

spre un alt domeniu care în acea perioadă constituia 
o preocupare şi o atracţie deosebită pentru oamenii 

de ştiinţă: electricitatea şi magnetismul. O cercetare 
dezvoltată de Nicolae Teclu în acest domeniu este 

prezentată în continuare.  

3. NICOLAE TECLU ȘI DESCĂRCĂRILE 
ATMOSFERICE 

Perioada în care a activat Nicolae Teclu este 

caracterizată de importante descoperiri în aproape 
toate ramurile științei. Astfel în domeniul 

electricității se dezvoltă teoria electromagnetismului 
[11-12], sunt concepute şi optimizate mașinile de 

curent alternativ și implicit instrumentele de măsură, 
se fac cercetări în domeniul transmiterii energiei fără 

fir, apar aparate precum telegraful fără fir, telefonul 
şi apoi radioul [13].  

Preocupat continuu de noile descoperiri, Nicolae 
Teclu efectuează studii legate de posibilitatea 

utilizării busolei în prevederea cutremurelor. În data 

de 27 mai 1913 în cadrul comunicărilor științifice ale 
Academiei Române Nicolae Teclu prezintă lucrarea 

cu titlul Studien über Atmosphärishe Electrizitat, care 
este tipărită și în Bulletin de la Section Scientifique de 

l’Academie Roumaine [14]. Revine asupra acestui 
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subiect în 1914 şi se referă la unele aplicații care ar 

putea servi la prognozarea cutremurelor prin 
monitorizarea modificărilor atmosferice [15]. 

In studiile sate, Teclu porneşte de la articolul cu 
titlul „Observations des variations de l’aiguille 
aimantée qui paraisent en rélation avec les 
tremblements de terre”publicat în 1884 în Journal 
Télégraphique de Adolf Vukovici, directorul staţiei 
de telegrafie din Agram. Acesta notează observaţiile 
şi experienţele sale legate de comportamentul 
indicaţiilor galvanometrelor şi alte abateri de la 
funcționarea normală a aparatelor de măsură care s-
au produs în timpul cutremurului care a avut loc data 
de 9 noiembrie 1880 [16]. Oscilaţiile acului busolei 
au crescut, datorită frecării cadranului acesta fiind 
încărcat electrostatic. Experimentele lui Vukovici au 
continuat prin introducerea unor bucăţi de hârtie în 
interiorul busolei, hârtia electrizată lipindu-se de 
ecranul de sticlă pentru ca apoi după un timp să se 
desprindă. Apoi frecând capacul de sticlă al busolei 
cu o baghetă acoperită cu piele și folosind o mişcare 
circulară în sensul acelor de ceasornic se produce o 
oscilare ușoară a acului busolei, de o parte şi de alta 
în raport cu poziţia iniţială. Această oscilație este 
influențată de parametrii atmosferici. Explicaţia lui 
Vukovici a fost următoarea: prin frecare „apare un 
curent electric care generează câmp magnetic care 
influenţează poziţia acului magnetic”. Vukovici 
continuă cu alte experimente pentru a pune în 
evidenţă influenţa câmpului magnetic asupra acului 
busolei prin folosirea unui magnet permanent sau a 
câmpului magnetic generat de curentul electric 
continuu. În anul 1886 sunt publicate observaţii noi 
de Vukovici în aceeaşi revistă [16] cu titlul „Notes 
sur la rélation des déviations de l’aiguille aimantee 
avec les tremblements de terre”. Sunt reprezentate 
grafic sub formă de oscilograme variaţiile acului 
magnetic al busolei în perioada 20 – 27 martie 1885. 

 

Fig. 3. Oscilograma deviaţiilor acului busolei în zilele de  
20 şi 21 martie 1884 [17]. 

 

În acea perioadă au avut loc cutremure de pământ 
în Dalmaţia (24 martie), Bosnia (24-25 martie), Grecia 
(28 martie), datele adunate fiind necesare pentru 

analiza evenimentelor [13]. Vucovici menţionează unii 
din factorii care puteau influenţa comportarea acului 
magnetic: electrizarea prin frecare a capacului de sticlă 
al busolei, câmpurile magnetice apropiate. De 
asemenea, afirmă că prin studii aprofundate este posibil 
să se stabilească prognoze despre seisme precum și 
anticiparea direcției mișcării tectonice [13]. 

Nicolae Teclu reia şi aprofundează cercetările 
efectuate de Adolf Vukovici. Observaţiile şi consta-
tările sale sunt incluse în lucrarea cu titlul Studien 
über Atmosphärishe Electrizitat (Studii asupra 
electricităţii atmosferice) [14]. 

În această lucrare este detaliată metoda folosită 
de autor, materialele conductoare folosite (cupru, 
alama, aluminiu, oţel) precum şi suprafeţele cu 
diferite dimensiuni cu care conductorii au fost puși 
în contact (lemn, ebonită, hârtie, etc.). 

Aparatul construit de Nicolae Teclu pentru pune-
rea în evidență a electricității atmosferice în funcție 
de mișcarea aerului are un ac magnetic poziționat 
într-o incintă cu pereți dubli, așezată către nord, de 
dimensiuni: înălţimea de 150 cm, lăţimea de 48 cm 
iar adâncimea de 25 cm [13]. 

Pentru realizarea mişcării libere a acului magne-
tic datorită curenților de aer creați prin folosirea unei 
pompe de aer este folosită o cameră ermetic închisă. 
Pentru măsurarea parametrilor atmosferici foloseşte 
barometru şi termometru. 

Referitor la busola folosită, observă că sensi-
bilitatea acului este mai mare cu cât dimensiunea 
acestuia este mai mică.  

Experimentele pe ebonită frecată cu un ac de 
aluminiu au pus în evidență fenomenele tribologice 
specifice încărcărilor electrostatice. Poziţia iniţială a 
vârfului acului de aluminiu este notată cu zero pe 
scala de ebonită. Ca și metodologie de lucru valorile 
mai mari ca zero au fost notate cu plus (valori 
pozitive), iar cele mai mici decât zero s-au notat cu 
minus (valori negative). Măsurătorile unghiurilor s-
au realizat din 10 în 10 minute şi s-au adunat când s-
au finalizat 100 de încercări.  

Graficul deviaţiilor acului magnetic în cadrul 
experimentelor efectuate în 3 decembrie 1912 este 
redat în Fig. 4 [13]. 

 

 

Fig. 4. Oscilograma efectuată de N. Teclu la data de 
19 ianuarie 1913 [13]. 
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Fig. 5. Oscilograma devierii acului magnetic în perioada de 
măsurători 6 ianuarie-7 februarie 1913 [13]. 

 

Teclu consideră că diferenţele dintre valorile 
deviaţiilor pozitive și cele negative este dat de 
efectul acţiunii electricității atmosferice. 

Noi determinări, corelate cu măsurători ale 
parametrilor atmosferici, sunt făcute în ianuarie - 
februarie 1913: O parte din oscilograma amplitudinii 
devierilor acului magnetic pentru perioada 6 ianuarie – 
7 februarie 1913 este prezentată în Fig. 5 
[13].Măsurătorile sunt continuate şi în anul 1914, cu 
observarea devierii acului magnetic și în alte direcții 
precum N-NV şi N-SV. Din însemnările lui Nicolae 
Teclu reiese că nu s-a putut stabili o influență majoră a 
factorilor atmosferici asupra deviaţiilor acului busolei. 
În urma acestor experimente, Nicolae Teclu notează: 
“... Întrebarea, în ce măsură reacţia acului care s-a 
rotit neîntrerupt zi şi noapte şi la 19 ianuarie anul 
acesta a avut o deviaţie medie de 18,99 mm iar la 23 
martie anul acesta (ultima dată la care au avut loc 
experimente) a atins chiar 41,11 mm, poate fi pusă în 
corelaţie cu fenomenele atmosferice din acele zile, va fi 
obiectul unor observaţii ulterioare, care, pe baza 
materialului voluminous cuprinzător ca şi pe baza 
unor etalonări mai precise, se va ajunge probabil la 
concluziile aşteptate ”[13]. 

Trebuie subliniată onestitatea profesională a 
marelui savant care nu a putut evidenția influența 
factorilor atmosferici asupra devierilor acului magne-
tic.  

Abia în anii 1950-1960 au fost propuse modele 
noi legate de factorii care influențează semnificativ 
deviaţiile acului magnetic al busolei, iar aparatele 
folosite au primit numele de a magnetometre. După 
al doilea razboi mondial s-au putut perfecționa 
magnetometrele prin dezvoltarea de modele 
adecvate capabile să ofere răspuns la influența 
câmpului magnetic terestru și a variației undelor 
seismice asupra indicațiilor acestora.  

4. NICOLAE TECLU SI PERSPECTIVELE 
DEZVOLTARII CHIMIEI SI INDUSTRIEI 
CHMICE 

La sfârșitul secolului al XIX lea în România nu 
era puţin dezvoltată chimia ca știință deși contextul 
internațional impunea acest lucru. 

În 1878 devine membru al Academiei Române [3]. 
La ședința de primire în Academie, Nicolae Teclu 
susţine un discurs amplu despre relațiile dintre chimia 
organică și cea anorganică previzionând perspectivele 
dezvoltării industriei chimice în lume şi în România.  

In discurs este subliniată necesitatea dezvoltării 
cunoştinţelor din domeniul chimiei în România unde 
această știință nu era dezvoltată la nivelul altor ţări 
precum Rusia, Franța, Suedia, Anglia sau Germania 
unde s-au realizat mari progrese care au dus la 
recunoașterea chimiei ca știință exactă.  

Mare patriot, Nicolae Teclu afirmă:  
„ ... Chimia este însă și mai mult, ea e mama 
industriei și într-o țară ca aceasta cu resurse atât de 
bogate, trebuie să fie un focular pentru ridicarea 
bunei stări materiale, printr-o activitate cât mai 
strânsă industrială.... Chimia trebuie cât mai 
curând, împământenită” [18].  

Nicolae Teclu este unul dintre primii chimişti ro-
mâni care s-au făcut cunoscuţi la nivel internaţional, 
având o contribuţie substanţială la dezvoltarea chimiei.  

Alături de Nicolae Teclu alți savanți români 
precum Petru Poni și Constantin Istrati au continuat 
drumul chimiei românești în țară fiind fondatorii 
învățământului românesc la Iași și București. Petru 
Poni este autorul primului manual de chimie și are 
contribuții despre studiul mineralelor și al petrolului. 

Constantin Istrati a devenit profesor la Facultatea 
de Științe din București având contribuții în chimia 
organică asupra derivaților benzenici. A obținut o 
clasă nouă de coloranți foarte stabili la lumină și fără 
azot în pe care i-a numit franceine.  

În 1889 i se alătură și Lazăr Edeleanu care a 
studiat chimia la Berlin și care l-a avut conducător 
de doctorat pe A.W. Hoffman. 

Organizarea laboratorului de chimie de la Școala 
Politenică din București s-a făcut de către Alfons 
Oscar Saligny (1853-1903), Emil Riegler pune 
bazele biochimiei românești studiind compușii chi-
mici din urină și sânge iar Petre Bogdan (1867-
1935) a înființat primul laborator de toxicologie [8].  

Contribuțiile românești nu se limitează însă aici, 
chimia câștigându-și pe deplin locul ca știință şi 
bază a industriei chimice din România.  

5. CONCLUZII 

Nicolae Teclu a contribuit la dezvoltarea chimiei 
românești și mondiale prin invențiile și cercetările 
sale care își găsesc aplicabilitea și în zilele noastre. 

Pentru meritele sale, în fiecare an Academia 
Română decernează premiul de excelenţa pentru 
chimie purtând numele marelui chimist român 
Nicolae Teclu. 

Pe lângă cercetările şi invenţiile sale în domeniul 
chimiei, Nicolae Teclu a avut preocupări şi în alte 
domenii, cum este cel al electricităţii şi magnetismului. 
Cu toate că nu a reușit, prin numeroasele sale 
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experimente, să stabilească o corelație între deviațiile 
acului magnetic al busolei și factorii atmosferici, 
trebuie remarcată tenacitatea şi onestitatea de care a dat 
dovadă marele savant în aceast studiu. 

Chiar dacă activitatea științifică și-a desfășurat-o 

în afara țării, Nicolae Teclu rămâne un mare patriot 
care a încercat din răsputeri să impulsioneze 

dezvoltarea chimiei şi industriei chimice româneasti.  
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