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Condensarea Mannich reprezint! un tip de fundamental de reac"ie în chimia organic!, care pune la 
îndemân! speciali#tilor, o metod! direct! de preparare a !-aminoalchilcetonelor, respectiv aldehidelor. 

Studiile, din cuprinsul tezei de doctorat, s-au concentrat asupra urm!toarelor direc"ii de cercetare:  
• Sinteza #i caracterizarea unor noi baze Mannich cetonice din 1-(2’-hidroxifenil)alcanone #i 

1-(2’-hidroxinaftil)alcanone, prin aminometilare direct! #i indirect! (transaminare); 
• Sinteza #i caracterizarea unor baze Mannich fenolice din 1-(1’-hidroxi-2’-naftil)etanon!; 
• Sinteza #i caracterizarea unor deriva"i func"ionali ai bazelor Mannich de tipul oximelor #i 

oximaceta"ilor #i ciclizarea lor la 1,2-benzizoxazoli-3-aminoetil substitui"i; 
• Testarea unor baze Mannich derivate de la 1-(1’-hidroxi-2’-naftil)etanon! ca inhibitori de 

coroziune. 
 Teza de doctorat, cu titlul de mai sus, este structurat! în dou! p!r"i: 

Prima parte prezint!, sistematic, în cuprinsul a #ase capitole, pe baza datelor din literatur!, stadiul 
actual al cuno#tiin"elor în domeniul bazelor Mannich. Partea a doua descrie, de asemenea în #ase capitole, 
contribu"iile personale la dezvoltarea sintezei, caracteriz!rii #i aplica"iilor bazelor Mannich, precum #i a unor 
compu#i înrudi"i. 

Lucrarea extins! pe 261 pagini, con"ine 64 de tabele #i 120 de figuri, care concentreaz! numeroase 
date experimentale. Bibliografia, ata#at! la finele lucr!rii, cuprinde 462 referin"e. Au fost sintetizate 99 de 
baze Mannich #i deriva"i ai acestora, dintre care peste 70 nespecifica"i în literatur!. 

În prima etap! s-au ob"inut, prin aminometilare selectiv!, baze Mannich din cetone mixte, orto-
fenolice, având structura de 5’-clor-2’-hidroxi-, respectiv 5’-brom-2’-hidroxiacetofenone #i din orto-
hidroxipropiofenon!. Acestea au fost transformate în oxime #i apoi în oximaceta"i, care au fost supu#i 
cicliz!rii, printr-o metod! original!, la 1,2-benzizoxazoli, având în pozi"ia 3, o grup! aminoetil dialchilat! la 
azot. Plecând de la baze Mannich, de acela#i tip, s-au realizat reac"ii de schimb cu 8 amine aromatice #i cu 
compu#i NH-heterociclici, când s-au ob"inut baze Mannich arilate #i substituite la azot, cu rest heterociclic. 
$i acestea au fost convertite, prin metode speciale, în oxime, respectiv oximaceta"i. Din 1-(1’-hidroxi-2’-
naftil)etanona în condi"ii de aminometilari selective, s-au preparat baze Mannich cetonice, sub form! de 
clorhidra"i, solubili în ap! #i baze Mannich fenolice, ca amine libere, solubile în etanol. 

În final, s-a testat, ac"iunea inhibatoare a dou! baze Mannich (BM1, BM2) asupra procesului de 
coroziune a unor probe de o"el (OSC, RP, OL37, OL45) cu compozi"ie chimic! cunoscut!, în mediu salin 
(3,5%NaCl), respectiv în mediu acid (HCl 1N). 
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