
Prof. Gabriel Lemcoff 
Israel  
Departamentul de Chimie, Universitatea Ben-Gurion din 
Negev, Israel 
 
Profesorul Gabriel Lemcoff s-a născut pe 4 iunie 1969 în 
Buenos Aires, Argentina şi a emigrat în Israel în august 1991. 
A studiat la Universitatea din Tel-Aviv, unde şi-a susţinut 
doctoratul sub conducerea Prof. Benzion Fuchs în domeniul 
sistemelor macromoleculare diacetalice. În perioada 2002-
2004 a lucrat cu Prof. Steve Zimmerman la Universitatea din 
Illinois în sinteza de dendrimeri imprintaţi monomolecular. Din 
octombrie 2004 s-a alăturat Departamentului de Chimie al 

Universităţii Ben-Gurion din Negev, unde a devenit profesor asociat în aprilie 2011, şi 
pe care-l conduce din 2012.  
 
Domeniile majore de cercetare ale Prof. Gabriel Lemcoff sunt axate pe dezvoltarea de 
catalizatori organometalici �i sisteme macromoleculare. În mod special studiile sale 
vizează noi polimeri obţinuţi prin metode de polimerizare în metateza cu deschidere de 
ciclu, dendrimeri catalitici şi nanoparticule organometalice rezultate prin colapsarea 
lanţurilor macromoleculare. Prof. Lemcoff este cunoscut pentru dezvoltara catalizatorilor 
olefinici chelaţi cu sulf care au proprietăţi latente care pot fi activate prin încălzire sau 
sub influenţa luminii. A publicat rezultatele obţinute în mai mult de 45 de lucrări ştiinţifice 
în reviste importante („Angewandte Chemie“, „Chemical Communications“, „Organic 
Letters“, „Macromolecules“). 

 
Conferinţa: From Olefin Metathesis to Organometallic Nanoparticles; A Journey 
in Chemical Discovery (De la metateza olefinelor la nanoparticule oganometalice; 
o călătorie în descoperirile chimiei)  



 

Prof. Peter H. Seeberger 
Germania  
Institutul Max-Planck de Coloizi şi Suprafeţe, Potsdam, 
Germania, şi Universitatea Liberă din Berlin  
 
Peter H. Seeberger a studiat chimia la Universitatea Erlangen-
Nürnberg. În 1990 a devenit bursier Fulbright la Universitatea 
din Colorado, unde şi-a susţinut doctoratul în biochimie sub 
conducerea lui Marvin H. Caruthers, în 1995. După stagiul 
postdoctoral alături de Samuel J. Danishefsky la Institutul 
Sloan-Kettering pentru Cercetarea Cancerului din New York, a 
devenit în ianuarie 1998 profesor asistent la Institutul de 

Tehnologie Massachusetts şi a fost apoi promovat profesor asociat. În perioada 2003-
2009 a ocupat poziţia de profesor de chimie organică la Institutul Federal Elveţian de 
Tehnologie din Zürich, Elveţia, fiind şef de laborator din 2008. În 2009 a devenit director 
al Institutului Max-Planck de Coloizi şi Suprafeţe din Potsdam şi profesor la 
Universitatea Liberă din Berlin. Din 2003 este profesor asociat la Institutul Burnham din 
La Jolla, California. Peter H. Seeberger este editor al revistei „Journal of Carbohydrate 
Chemistry“ şi face parte din consilii consultative editoriale la multe alte reviste. Este 
membru fondator al consiliului de administra�ie al Funda�iei Tesfa-Ilg „Speran�a 
pentru Africa“ al cărei scop este îmbunătăţirea asistenţei medicale în Etiopia. Este 
consultant �i face parte din consiliul ştiinţific consultativ al mai multor companii. În 2006 
a fost pre�edinte al Academiei Elve�iene de �tiin�e Naturale. Cercetările din 
laboratorul profesorului Seeberger au condus la apariţia a două companii spin-off: 
Ancora Pharmaceuticals (înfiinţată în anul 2002, Medford, Statele Unite ale Americii, 
care dezvoltă un candidat promi�ător de vaccin anti-malarie, aflat în studii preclinice 
finale, precum �i multe alte terapeutice bazate pe carbohidraţi) şi i2chem (care 
comercializează microreactoare pentru aplica�ii chimice). 
 
Conferinţa: Automated Glycan Assembly Enables Molecular Glycobiology and 
Material Science (Asamblarea automată a glicanilor – baza glicobiologiei 
moleculare �i ştiin�ei materialelor) 
 



Prof. Boris Rybtchinski 
Israel  
Institutul de Ştiinţă Weizmann, Facultatea de Chimie, 
Departamentul de Chimie Organică, Israel 
  
Profesorul Boris Rybtchinski a absolvit în 1992 Facultatea de 
Chimie la Universitatea de Stat din Kiev, Ucraina. Studiile de 
master şi doctoratul le-a făcut la Institutul Weizmann cu Prof. 
David Milstein, în chimie şi cataliză. A fost bursier postdoctoral 
Rothschild (2002-2005) la Universitatea Northwestern, 
Evanston, Illinois, unde a studiat cu Prof. M. R. Wasielewski 
fenomene de autoasamblare şi fotonică organică. În perioada 
2005-2013 a activat ca cercetător la Institutul de Ştiinţă 

Weizmann, iar din 2013 este profesor asociat la acelaşi institut, unde predă fotonica 
moleculară a compuşilor organici şi conversia energiei solare, precum şi chimie 
organică şi autoasamblare. A publicat 30 de lucrări ştiinţifice în reviste importante, două 
capitole de carte şi trei brevete de invenţie. 
 
Conferinţa: Water-based noncovalent nanomaterials (Nanomateriale necovalente 
pe bază de apă) 



Prof. Martin Moeller  

Germania  
Şeful catedrei de Textile �i Chimie Macomoleculară 
şi Director Ştiinţific al Institutului de Cercetare 
German al Lânii (DWI) de la Universitatea Tehnică 
din Aachen (RWTH), Germania 
 
În 2002 Martin Möller a devenit profesor de chimia 
textilelor şi chimie macromoleculară la RWTH Aachen, 
după ce a fost profesor la Universitatea din Twente 
(Olanda) �i Universitatea Ulm. În 2003 el a devenit 

director ştiinţific al DWI. A studiat chimia la Hamburg �i Freiburg. Este membru al 
Academiei de ştiinţe inginereşti (Akademie der Technischen Wissenschaften, Acatech) 
�i al Academiei de �tiin�e �i Arte Renania de Nord – Westfalia (Nordrhein-
Westfälische Akademie der Wissenschaften und Künste). Este activ în numeroase 
organiza�ii ştiinţifice. Laureat al Premiului Körber (2002). Studiile grupului de cercetare 
condus de Martin Möller sunt îndreptate spre oligomeri �i polimeri care se pot auto-
asambla, cu formare de nanostructuri complexe �i sisteme func�ionale. Accentul este 
pus pe polimeri sintetizaţi în apă �i solubili în apă. Aceasta implică sinteza particulelor 
ultra-mici, precum şi sinteza de macromolecule liniare uniforme �i ramificate cu grupe 
func�ionale �i reactive laterale �i finale. Este autor/coautor la aproape 700 de lucrări 
ştiinţifice. 
 
Conferinţa: Functional and Light–Actuated Microgels – from Responsive 
Hydrogels towards Microscopic Locomotor Systems (Microgeluri func�ionale �i 
ac�ionate de lumină – de la hidrogeluri sensibile la stimuli la sisteme 
locomotoare microscopice)  
 



Prof. Michael L. Klein 

USA  
Universitatea Temple, Philadelphia, USA  
Michael Lawrence Klein, născut pe 13 martie 1940 la Londra, 
este profesor de ştiinţe (catedra Laura H. Carnell) şi Director al 
Institutului de Ştiinţă Moleculară Computaţională al Colegiului 
de Ştiinţă şi Tehnologie al Universităţii Temple din Philadelphia, 
USA. A fost anterior profesor Hepburn de Fizică la Centrul de 
Modelare Moleculară de la Universitatea din Pennsylvania. 
Klein a absolvit Universitatea din Bristol în 1961, urmată de un 
doctorat în 1964. A fost cercetator la Consiliul Naţional de 
Cercetare în perioada 1968-1987 �i a devenit membru al 

Universităţii din Pennsylvania în 1987. 
Profesorul Klein este expert în chimie computa�ională, studiile sale în mecanica 
statistică, interac�iuni intermoleculare �i modelarea fazelor condensate �i sisteme 
biofizice fiind printre cele mai citate în domeniu. A primit premiul Aneesur Rahman – 
cea mai mare onoare acordată de Societatea Americană de Fizică pentru activitatea în 
fizica computaţională – în 1999, şi a fost ales membru în Academia Natională de Ştiinţe 
a Statelor Unite în 2009. Are peste 500 lucrări ştiinţifice, 4 cărţi editate, indice Hirsch 
h=93.  
 
Conferinţa: The Spark of Life (Scânteia vieţii) 
 
 
 
 
 
 
 



 

Prof. Virgil Percec 
SUA 
Profesor P. Roy Vagelos de chimie, Departamentul de 
Chimie, Universitatea din Pensilvania, Philadelphia, 
SUA 
 
Profesorul Virgil Percec este născut �i educat în România 
(doctoratul în 1976 cu Prof. Cristofor I. Simionescu la 
Universitatea Politehnică din Ia�i). În 1981, după un 
stagiu post-doctorat, rămâne la Universitatea din Freiburg, 
în Germania (cu H.-J. Cantow) �i apoi la Universitatea din 

Akron (cu J.P. Kennedy) şi devine în 1982 profesor asistent în Departamentul de Ştiinţa 
polimerilor la Case Western Reserve University, Cleveland, OH. Devine profesor 
asociat în 1984 �i profesor în 1986. În 1993 a fost numit Leonard Case Jr. Professor la 
Case Western Reserve University, iar în 1999 se mută la Universitatea din 
Pennsylvania, ca P. Roy Vagelos Professor şi profesor de chimie. 
Interesul ştiinţific al Profesorului Percec se situează la interfaţa dintre chimia organică, 
supramoleculară, macromoleculară, cristale lichide, nanoştiinţă şi biologie. Are peste 
650 de publicaţii, 50 brevete, 12 căr�i �i a sustinut peste 1000 de conferinţe invitate �i 
prelegeri plenare. Este editor al „Journal of Polymer Science: Part A: Polymer 
Chemistry“ (din 1996) �i al seriei de volume „Cristale lichide“ (din 2007). Profesorul 
Percec face parte din comitetul editorial �i consultativ a 20 de reviste internaţionale, din 
Consiliul �tiin�ific consultativ al companiilor Symyx şi Henkel, Molecular Foundry, 
Berkeley and Lawrence Berkeley National Laboratory. Este consultant pentru 
numeroase companii americane �i interna�ionale �i instituţii guvernamentale. 
 
Conferinţa: Materials Genome Approach to Mimics of Biological Membranes with 
Programmable Glycan (Abordarea materialelor genomice pentru a mima 
membranele biologice cu glican programabil) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Acad. Maya Simionescu 
Romania  
Director al Institutului de Biologie şi Patologie 
Celulară „Nicolae Simionescu” al Academiei 
Romane, Bucureşti, Romania 
 
A urmat cursurile universitare la Facultatea de Biologie 
a Universităţii din Bucureşti, absolvită în 1959; este 
doctor în ştiinţe biologice (1978). Cercetător la Institutul 

de Endocrinologie din Bucureşti (1960-1971), cercetător şi profesor asociat la 
Departamentul de Biologie Celulară al Universităţii „Rockefeller“ din New York şi la 
Facultatea de Medicină a Universităţii Yale (1970-1979) (cu George Emil Palade, 
laureat al Premiului Nobel). La revenirea în ţară înfiinţează, împreună cu Nicolae 
Simionescu, Institutul de Biologie şi Patologie Celulară „Nicolae Simionescu“ din 
Bucureşti, pe care-l conduce din 1995. Studiază biologia celulară, moleculară şi 
patologia sistemului cardiovascular în combinaţie cu ateroscleroza şi diabetul, 
cercetările sale concretizându-se în peste 200 de studii publicate în reviste din ţară şi 
din străinătate. Membru corespondent (13 noiembrie 1990) şi titular (18 decembrie 
1991) al Academiei Române, vicepreşedintele Academiei Române (1998-2008). 
Membru al Societăţii Americane de Biologie Celulară (American Society for Cell 
Biology) (1973), Organizaţiei Europene de Biologie Celulară (European Cell Biology 
Organization) (1982), preşedintă a Societăţii Naţionale de Biologie Celulară (1995), 
membru al Academiei de Ştiinţe Medicale (1998). A obţinut mai multe premii şi distincţii, 
printre care Premiul Internaţional „Louis and Arthur Lucian“, Ordinul Naţional „Serviciul 
credincios“, în grad de Mare Cruce (2000), Ordinul Naţional „Steaua României“, în grad 
de Mare Ofiţer (2008). 
 
Conferinţa: The Cell – the Primary Patient of Modern Medicine (Celula – pacientul 
primar al medicinii moderne) 
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