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S-au scurs trei sferturi de veac de la naşterea, pe data de 6 noiembrie 1937, a
Profesorului Doctor Ioan A. Silberg, membru corespondent al Academiei
Române. O boală incurabilă l-a secerat în luna noiembrie a anului 2006, pe când se
afla încă în plină activitate creatoare, privând astfel corpul academic al Facultății de
Chimie şi Inginerie Chimică din Cluj-Napoca de un cadru didactic cu deosebită
vocație pentru cariera academică.

Întreaga activitate a profesorului I. A. Silberg, a fost nemijlocit legată de Alma

Mater Napocensis. A absolvit Facultatea de Chimie din Universitatea Babeș-Bolyai
în anul 1958, specializarea Chimie Organică, iar teza de doctorat elaborată sub
îndrumarea profesorului C. Bodea, membru corespondent al Academiei Române, i-a
adus atât conferirea titlului de doctor în chimie, cât şi o adâncă cunoaştere a
domeniului radicalilor liberi şi a complecşilor de transfer de sarcină în seria
polihalogenofenotiazinelor, dezlănțuind o adevarată pasiune pentru fenotiazină,
compus heterociclic ale cărui proprietăți fizice şi chimice au continuat să-l fascineze
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pe parcursul întregii sale cariere ştiințifice. După o periodă dedicată activității de
cercetare ştiințifică, desfăşurată succesiv la Institutul de Chimie Cluj (1960-1980) şi
respectiv Institutul de Energetică Chimică şi Biochimică din Universitatea Babeș-
Bolyai (1980-1990), începând cu anul 1990 a ocupat poziția de profesor universitar în
cadrul Facultății de Chimie şi Inginerie Chimică a aceleiaşi Universități. În perioada
1992-2003 a fost ales Șef al Catedrei de Chimie Organică, iar din anul 2000 a devenit
director al Institutului de Chimie Raluca Ripan, afiliat Universității Babeş-Bolyai.

Domeniile de interes ştiințific abordate cu mult profesionalism de către
profesorul I. A. Silberg, se situează în aria chimiei compuşilor heterociclici cu
caracter aromatic, a fenomenelor de transfer de electroni implicând compuşi organici
(radicali liberi, complecşi de transfer de sarcină), a electrosintezei organice şi
respectiv a analizei structurale organice. Rezultatele unei fructuoase activități de
cercetare ştiințifică s-au constituit în fundamentul publicării a 4 cărți, 6 capitole în
volume cu autori multipli, 118 articole în reviste de specialitate din țară şi străinătate
şi 17 brevete de invenție. În anul 1985 i-a fost acordat premiul Nicolae Teclu al
Academiei Române, pentru cercetări fundamentale în domeniul electrosintezei
adiponitrilului. Cele două volume ale cărții intitulate “Principii teoretice ale
reactivității compuşilor organici” (1998) autori M. Vlassa şi I. A. Silberg, precum şi
cartea “Chimia Organică a Produşilor Naturali” autori C. Cristea, I. Hopârtean şi
I. A. Silberg (2003) au fost premiate de către Consiliul Cercetării Științifice din
Universitatea Babeş-Bolyai. În anul 1996, profesorului Ioan A. Silberg i-a fost
acordat statutul de membru corespondent al Academiei Române, Secția Stiințe
Chimice, conferindu-i-se astfel un loc binemeritat în rândul celor mai distinse
personalități ştiințifice din țară.

Prof. I. A. Silberg a pus mult suflet şi energie în slujba recunoaşterii valorilor
cercetării ştiințifice româneşti în circuitul internațional. A fost membru în comitetele
editoriale ale revistelor “Revue Roumaine de Chimie” (din 1997), Proceedings of the

Romanian Academy, Ser. B, Chemistry, Life Sciences and Geosciences" (din 1999) şi
Studia Univ. Babes-Bolyai Ser. Chemia” (din 1995). A fost un membru activ al
Consiliului Societății Române de Chimie şi respectiv al Consiliului Național de Validare
a Titlurilor şi Diplomelor Universitare (din 1992), precum şi evaluator pentru Programul
European INTAS (din 2002).

Vorbitor fluent al mai multor limbi străine precum engleza, franceza şi rusa, bun
cunoscător al limbilor germană şi italiană, a stabilit direct multiple contacte cu
reprezentanți ai comunității ştiințifice internaționale cu ocazia participării la numeroase
manifestări ştiințifice desfăşurate atât în țară cât şi în străinătate. Prof. I.A. Silberg a fost
un ambasador al Școlii Clujene de Chimie cu ocazia stagiilor efectuate în străinatate în:
Germania (Institute of Chemistry of the German - East - Academy, Berlin-Adlershof,
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Halle, Institut für Biochemie, 1962; University of Heidelberg, 1993), USA (University of
California Medical Center, San Francisco, Prof. Cymermann-Craig, and Palo Alto,
California, Biochemical Laboratory of the Veterans Administration Hospital 1968;
University of Florida, Gainesville, 1994-95), Regatul Unit al Marii Britanii (University of
East Anglia, Norwich,1992), Franța (Université de la Mediterranée, Marseille, 1995 și
1997) şi Suedia (University of Lund, 1998).

Note biografice au fost incluse in: “Marquis Who’s Who in Science and
Engineering” 6th Edition, 2002-2003; 7th Edition, 2003-2004; “Marquis Who’s Who
in the World” 21st Edition, 2004; “International Who’s Who of Intellectuals” 2001;
“International Dictionary of Distinguished Leadership” 2002; ”Who’s Who in
Romania” 2002; “The Contemporary Who’s Who” 1st Edition, 2003; “2000
Outstanding Intellectuals of the 21st Century”2004.

Un excepțional talent oratoric, fericit completat de un spirit enciclopedic şi o
inteligență vie, au stat la baza capacității extraordinare a Profesorului I. A. Silberg, de a
capta interesul oricărui tip de auditoriu, printr-un discurs unic presărat cu asocieri uneori
surprinzătoare dar întotdeauna pertinente, scoase la iveală cu neîntrecută măiestrie dintre
vastele cunoştințe în domeniul ştiintei, literaturii, filosofiei şi artei.

Prof. I. A. Silberg a rămas în amintirea colegilor din Universitatea Babeş-Bolyai,
a foştilor studenți şi doctoranzi, precum şi a tuturor celor care au avut privilegiul să-l
cunoască, drept un model al devotamentului total față de rigorile spiritului academic.

Cluj-Napoca,
Ianuarie 2013

Conf. dr. ing. Cristea Castelia

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
castelia@chem.ubbcluj.ro
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Instituții de învățământ superior cu profil de chimie din România

FACULTATEA DE CHIMIE ŞI INGINERIE CHIMICĂ

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) este astăzi una dintre cele mai prestigioase
instituții de învățământ superior de stat din România, clasificată de către Ministerul
Educației și Cercetării în anul 2011 în categoria universităților de cercetare avansată
și educație. Avându-și originea în colegiul iezuit înființat în 1581 de principele
Ștefan Báthory la Cluj, după un parcurs complex, determinat de istoria zbuciumată a
Transilvaniei, astăzi este continuatoarea tradiției Universității Daciei Superioare,
inaugurate în anul 1919 la Cluj. Universitatea poartă din 1959 numele a doi renumiți
oameni de știință: bacteriologul român Victor Babeș și matematicianul maghiar János
Bolyai. Nu numai din punct de vedere al calității actului didactic și a cercetării, dar și
din punct de vedere al numărului de studenți (peste 40.000) și al diversității
specializărilor (111) și programelor de studii oferite la nivel licență și masterat (327
în limba română, 117 în limba maghiară, 20 în limba germană, 43 în limba engleză și
9 în limba franceză), este una dintre cele mai importante universități din România.

Caracterul multicultural al Universității „Babeș-Bolyai”, determinat de
structura istorică și culturală a Transilvaniei, se concretizează prin existența a trei linii
de studii (Română, Maghiară, Germană). Aceeași structură multiculturală se regăsește
și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă sau lungă
durată realizate în cele 12 extensii universitare din Transilvania, care aparțin de UBB.
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Practic, din cele 21 facultăți ale universității, 17 oferă în prezent programe de studii în
limbile română și maghiară, iar 11 şi în limba germană. Două dintre facultăți
(Teologie Reformată și Teologie Romano-Catolică) oferă studii exclusiv în limba
maghiară.

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, componentă reprezentativă a
Universității "Babeş-Bolyai", este continuatoarea tradiției Departamentului de Chimie
şi Fizică al Facultății de Ştiință din cadrul Universității Daciei Superioare.

Organizare

Facultatea este organizată în trei departamente:

Departamentul de Chimie continuă tradiția educării specialiștilor în domeniu
şi a cercetării de vârf a Şcolii de Chimie clujene. Oferta de studii în domeniul Chimiei
s-a diversificat în timp, atât la nivel licență, cât şi la nivel masterat.

Departamentul de Inginerie Chimică este continuatorul tradiției de aproape
patru decenii de învățământ tehnic superior de inginerie chimică la Alma Mater
Napocensis şi prezintă atractivitate pentru studenți prin oferta diversificată de studii.

Departamentul de Chimie şi Inginerie Chimică al Liniei Maghiare oferă,
prin secțiile pe care le patronează, posibilitatea studenților de etnie maghiară să
studieze în limba maternă.

Grupurile de discipline din cadrul celor trei departamente păstrează tradiția
excelenței didactice la nivel licență, masterat şi doctorat, iar membrii lor desfăşoară o
activitate de cercetare meritorie în diferitele domenii abordate.

De-a lungul celor peste opt decenii de existență activitatea facultății a fost
dedicată atât unor scopuri educative cât şi de cercetare, ambele încununate de
realizări academice şi ştiințifice remarcabile. Dezvoltând relații şi schimburi
internaționale intense, cultivând proiecte de cooperare cu alte Universități şi Institute
Europene sau Americane, facultatea extinde continuu colaborările ştiințifice şi
schimburile de studenți şi cadre didactice, ştiut fiind faptul că domeniul chimiei şi cel
al ingineriei chimice se numără printre cele mai "internaționalizate" domenii de
educație şi cercetare ale ştiinței începutului celui de al treilea mileniu.

Încă de la începuturile sale, facultatea a avut privilegiul de a beneficia de
prezența unor personalități recunoscute la nivel internațional, ca de exemplu, Adrian
OSTROGOVICH, Dan RĂDULESCU, Gheorghe SPACU şi Ion TĂNĂSESCU. Ei
au deschis direcții de cercetare care au devenit tradiționale pentru şcoala de chimie
din Cluj-Napoca şi, împreună cu Raluca RIPAN şi Constantin MACAROVICI,
membri ai Academiei Române veniți de la Iaşi, au consolidat nou înființata facultate.

Următoarele generații de profesori de excepție, incluzându-i pe Candin
LITEANU, Ioan CĂDARIU, Alexandru SILBERG, Maria IONESCU, Emil CHIFU,
Liviu ONICIU, Sorin MAGER, Ioan A. SILBERG, Ioan ZSÁKO, Ladislau
KÉKEDY, Nicolae ALMÁSI şi Ioan SILAGHI-DUMITRESCU au dezvoltat munca
de creație ştiințifică a predecesorilor lor şi au contribuit la formarea actualei generații
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de cercetători din facultate. Prezența profesorilor Valer FĂRCĂŞAN, Gheorghe
MARCU şi Liviu LITERAT este şi azi prilej de aduceri aminte peste timp a devenirii
instituției de acum.

În prezent în colectivul de cadre universitare își desfășoară activitatea doi
membri ai Academiei Române: profesorul Ionel HAIDUC şi profesorul Cristian
SILVESTRU (membru corespondent), precum şi doi membri ai Academiei de Ştiințe
Tehnice din România, profesorul Liviu LITERAT (membru de onoare) şi profesorul
Şerban Paul AGACHI (membru corespondent).

Educația și cercetarea științifică în domeniul chimiei au cunoscut un puternic
avânt încă de la începuturi și s-au bucurat de recunoaștere la nivel național și
internațional. Un moment important din istoria Facultății de Chimie din Cluj-Napoca
l-a reprezentat crearea în anul 1977 a noilor secții de tehnologie chimică, nu numai
pentru a răspunde nevoilor industriei chimice româneşti, ci şi pentru orientarea
preocupărilor științifice ale corpului didactic și de cercetare spre domenii aplicative.
În timp, specializărilor inițiale în domeniul tehnologiei și ingineriei chimice
(Tehnologie Chimică Anorganică, Tehnologie Chimică Organică, Tehnologia
Materialelor de Construcții) li s-au adăugat secții noi, cu deschidere spre domeniile
actuale de interes major (ex. "Ingineria şi Informatica Proceselor Chimice şi
Biochimice" este pioniera dezvoltării specializărilor de inginerie chimică asistată de
calculator din România).

Astăzi, practic dezvoltarea societății moderne nu poate fi concepută fără
aportul Chimiei şi Ingineriei Chimice, care acționează într-o simbioză continuă
pentru găsirea de noi soluții pentru problemele cu care se confruntă societatea umană.
Descoperirile chimiei sunt preluate şi transpuse la scară industrială în scopul
producerii unei game largi de materiale şi produse indispensabile vieții. Tehnologia şi
ingineria chimică cuprind aplicații în domeniul industriei manufacturiere sau a
procesării a tot ce este util în viața de zi cu zi: producerea apei potabile, celulozei şi
hârtiei, medicamentelor, polietilenei, automobilelor, oțelului, acidului sulfuric,
producerea energiei, solvenților, vopselelor, enzimelor, feromonilor, cimentului,
textilelor, băuturilor, procesarea deşeurilor şi valorificarea lor, etc.
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Toate aceste produse şi procesele care conduc la obținerea lor trebuie să satisfacă
exigențele în continuă creştere privind calitatea bunurilor, economisirea materiilor
prime şi a energiei, precum şi exigențe legate de calitatea mediului în care trăim. În
timp ce Chimia furnizează substanțe şi materiale noi, cu compoziții şi structuri care să
asigure caracteristicile cerute de diferite domenii, metode de analiză şi investigare,
Ingineria Chimică este chemată să ofere tehnologii noi şi soluții viabile pentru
conducerea şi optimizarea proceselor din industria de profil. Pornind de la acest fapt,
Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică din cadrul Universității Babeș-Bolyai își
propune, prin specializările pe care le oferă la nivel licență şi masterat, să formeze
specialiști care să stăpânească deopotrivă chimia, legile transformărilor chimice şi
fizice, precum şi elementele de inginerie asociate acestor procese, să înțeleagă şi să
proiecteze noi tehnologii.

Lista specializărilor oferite pentru studii universitare de licență

Domeniul Chimie (3 ani, învățământ de zi)

Chimie (limba română şi limba maghiară), Chimia Mediului

Domeniul Inginerie Chimică (4 ani, învățământ de zi)

Chimia și Ingineria Substanțelor Organice, Petrochimie și Carbochimie (limba
română şi limba maghiară); Chimie Alimentară și Tehnologii Biochimice; Ingineria și
Informatica Proceselor Chimice și Biochimice, Ingineria Substanțelor Anorganice și
Protecția Mediului, Inginerie Biochimică, Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și
Nanomateriale. Unele dintre specializări sunt acreditate și în alte limbi (engleză,
franceză sau germană).

Lista specializărilor pentru studii universitare de masterat

Domeniul Chimie (2 ani, învățământ de zi)

Chimie Avansată; Controlul Chimic al Calității Mediului şi Tehnici de Depoluare;
Chimie Clinică; Chimie Criminalistică; Tehnici Moderne de Sinteză în Chimie (limba
maghiară), Modelare Moleculară în Chimie şi Biochimie (limba engleză).

Domeniul Inginerie Chimică (2 ani, învățământ de zi)

Ingineria Materialelor şi Protecția Mediului; Ingineria Proceselor Organice şi
Biochimice, Inginerie Chimică Avansată de Proces (limba engleză).

Domeniul interdisciplinar Inginerie Chimică-Chimie (2 ani, învățământ de zi)

Procesarea şi Controlul Alimentelor
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Cercetarea științifică

În cadrul celor trei departamente își desfășoară activitatea mai multe grupuri
de cercetare, care abordează diferite domenii:

Chimie anorganică: chimie organometalică, coordinativă și supramoleculară,
nanomateriale și precursori pentru nanomateriale, catalizatori și procese catalitice,
compuși biologic activi;

Chimie teoretică: modelare moleculară, topologie moleculară;

Chimie organică: mașini moleculare, stereo- și heterochimie organică, chimia
compușilor naturali, sinteză organică fină, procese catalitice în chimia organică;

Chimie analitică: cromatografie, spectrofotometrie, chemometrie, chimia
analitică a mediului, controlul alimentelor;

Chimie fizică: sinteză electrochimică şi coroziune, senzori şi biosenzori
electrochimici, chimia coloizilor şi a suprafețelor, biosisteme nanostructurate;

Biochimie: substitute de sânge pe bază de metaloproteine - strategii pentru
combaterea stresului oxidativ, polimeri biodegradabili cu aplicații în medicină,
compuşi heterociclici biologic activi, biomateriale complexe cu grad avansat de
specificitate utilizate în tratamentele endodontice.

Inginerie chimică: Modelarea, simularea şi optimizarea proceselor chimice,
fenomene de transfer, tratarea şi epurarea apelor, materiale ceramice.

O strânsă şi fructuoasă cooperare ştiințifică a existat de-a lungul timpului şi
există şi în prezent între Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică şi colectivele de
cercetare din Institutul de Cercetări în Chimie Raluca Ripan (ICCRR) din Cluj-
Napoca, astăzi acesta făcând parte integrantă din structura Universității Babes-Bolyai.

După 1990 s-au dezvoltat colaborări științifice cu colective de cercetare din
universități de prestigiu, preponderent din Europa (Germania, Franța, Marea Britanie,
Spania, Elveția, Italia, Ungaria, Grecia, Finlanda), dar şi din SUA. Relațiile şi
schimburile internaționale au constituit oportunități de cooperare cu alte Universități
şi Institute Europene nu numai în plan științific, ci şi academic.

Un rol esențial în dezvoltarea activităților de cercetare l-a constituit realizarea
infrastructurii necesare prin achiziția de echipamente performante (spectrometre
RMN de 300, 400 şi 600 MHz, spectrometre de masă EI, ESI/APCI, difractometru de
raze X pe monocristal, 2 spectrometre RES, microscop de forță atomică, etc.).

Din granturi de cercetare şi donații, sau cu sprijinul Universității, au fost
amenajate laboratoare de cercetare şi didactice competitive cu cele din universități de
prestigiu din lume.

Un accent deosebit se pune în mod continuu pe atragerea studenților în
activitățile de cercetare şi formarea lor ca viitori specialiști, prin participarea lor în
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cadrul proiectelor de cercetare, la stagii de cercetare în universități partenere din
Europa sau Statele Unite în cadrul unor acorduri bilaterale interuniversitare sau a unor
programe europene. Pregătirea de specialiști cu înaltă calificare prin studii doctorale
în cadrul Școlii doctorale de Chimie (8 conducători de doctorat) şi respectiv cea de
Inginerie Chimică (2 conducători de doctorat) contribuie la afirmarea valorii
cercetării științifice din facultate, alături de publicațiile în reviste de specialitate de
largă circulație internațională și diseminarea rezultatelor în cadrul unor manifestări
științifice de prestigiu.

Revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai a fost înființată în anul 1955 în
scopul publicării rezultatelor ştiințifice ale cadrelor didactice din Universitatea
„Babeş-Bolyai”. În prezent, Studia UBB apare într-un număr de 29 de serii care
acoperă întregul spectru al specializărilor universitare, urmărindu-se creşterea
nivelului ştiințific al publicațiilor şi accederea revistelor în baze de date
internaționale. Activitatea editorială a celor 29 Colective Redacționale este
coordonată de Consiliul Cercetării Ştiințifice Universitare şi de Comisiile de resort
ale Senatului Universității. Regimul de editare a publicațiilor periodice este cel al
autofinanțării (din resurse extrabugetare ale facultăților şi sponsorizări). Difuzarea
periodicelor se face prin Biblioteca Universitară "Lucian Blaga", prin schimb intern şi
internațional.

Studia Universitatis Babes-Bolyai Seria Chemia (abreviere Studia UBB
Chemia) publică studii fundamentale în toate domeniile chimiei şi ingineriei chimice
(studii experimentale şi teoretice în chimie anorganică, analitică, organică,
organometalică, chimie fizică, biochimie, chimie computațională, stare solidă, chimia
suprafețelor, tehnologie chimică şi chimia mediului) elaborate atât de autori români
cât şi de către autori străini. Detalii privind depunerea on line a manuscriselor şi
procesul de recenzare (peer review) se pot obține accesând pagina proprie a revistei
(http://www.chem.ubbcluj.ro/~studiachemia/). Comitetul Editorial este compus din
specialişti de renume internațional, cadre didactice active în cadrul Faculății de
Chimie şi Inginerie Chimică precum şi în cadrul altor Universități din Europa
(Germania, Franța, Anglia, Spania, Ungaria) sau America (USA şi Canada), avându-l
drept Editor Onorific pe Acad. Prof Dr. Ionel Haiduc. Revista are o apariție
trimestrială, atât în format electronic (ISSN 2065-9520) cât şi tipărit (ISSN 1224-
7154). La nivel național, Studia UBB Chemia este o revistă acreditată de Consiliul
Național al Cercetării Stiințifice din Invățământul Superior (CNCSIS) şi clasificată tip
A, iar la nivel internațional este indexată de Science Citation Index Expanded
(SCI-EXPANDED), Chemistry Citation Index şi Journal Citation Reports/Science
Edition.

Acest material am dori să fie doar o uşă deschisă spre cunoaştere şi
colaborare. Sunteți invitați să păşiți faptic sau virtual pe această uşă!

Prof. Dr. Anca SILVESTRU
Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
UBB Cluj-Napoca
ancas@chem.ubbcluj.ro
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APLICAȚII ALE NANOMATERIALELOR ÎN CHIMIA
ANALITICĂ (I)*

José María Palacios-SANTANDER

Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias, Universidad de Cádiz
Campus Universitario de Puerto Real, 11510 Puerto Real - Cádiz – España,

josem.palacios@uca.es

1. Prezentare de ansamblu a nanomaterialelor

2. Tendințe noi și ecologice legate de nanomateriale

1. Prezentare de ansamblu a nanomaterialelor

În ultimii ani, nanotehnologia a devenit unul din cele mai importante și
entuziasmante prim-planuri din aproape toate domeniile de cercetare, îndeosebi în
fizică, chimie, inginerie și biologie (Fig. 1).

Fig. 1. Domenii de aplicație ale nanotehnologiei

* Traducerea și adaptarea : Prof. dr. ing. Eleonora Mihaela Ungureanu.
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Aplicațiile nanotehnologiei au la bază faptul că particulele cu o dimensiune

mai mică de 100 nanometri (un nanometru este o bilionime dintr-un metru, 1nm = 10-9m)

determină noi proprietăți și deci o comportare deosebită pentru materialele

nanostructurate construite din ele. Aceasta se datorează faptului că particulele care

sunt mai mici decât lungimea caracteristică asociată cu un fenomen particular

prezintă adeseori proprietăți fizice și chimice noi, conducând la o comportare nouă

care depinde de dimensiunea structurilor. Astfel, spre exemplu, s-a observat că daca

particulele au o dimensiune mai mică decât o dimensiune critică, structura

electronică, conductivitatea, reactivitatea, temperatura de topire și proprietățile

mecanice se schimbă. Dependența comportării materialelor de dimensiunile

particulelor constituente poate permite proiectarea de material cu proprietăți specifice.

Începuturile nanotehnologiei

În timp ce cuvantul nanotehnologie este relativ nou, existența unor dispozitive

funcționale și structuri de dimensiuni nanometrice nu este nouă. Astfel de structuri au

existat de când e viața pe Pământ. Un exemplu îl constituie molusca Abalona, care

construiește cochilii foarte rezistente (cu suprafețe interioare irizante) prin

dispunerea carbonatului de calciu în unități constitutive nanostructurate dure care sunt

menținute împreună prin intermediul unui adeziv realizat dintr-un amestec de

carbohidrați și proteine. Fisurile inițiate la exterior nu se pot propaga la întreaga

cochilie datorită acestor unități nanostructurate (Fig. 2).

Fig. 2. Suprafața interioară irizantă (fluorescentă) a cochiliei abalonei roșii
din California de Nord (diametru de aproximativ 2,5 cm).
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În secolul al 4 lea sticlarii romani fabricau sticlă conținând metale
nanodispersate. Un artefact din acea perioadă numit Cupa lui Lycurgus se află în
Muzeul Britanic din Londra (Fig. 3). Cupa care înfățisează moartea regelui Lycurgus,

este facută din sticlă calcosodică conținând nanoparticule de argint și aur. Culoarea
verde a cupei se schimbă în roșu intens atunci când sursa de lumină este plasată în

interiorul acesteia. Sticla calcosodică este preparată prin topirea materiilor prime,

carbonat de sodiu, var, dioxid de siliciu, oxid de aluminiu, cu mici cantități de agenți
de limpezire (ex. sulfat de sodiu, clorura de sodiu) într-un cuptor de sticlă la
temperaturi de până la 1675°C.

Fig. 3. Cupa lui Lycurgus (secolul al IV-lea) confecționată din sticlă dicroică – are o culoare
verde-jad ce devine roșie-rubinie la lumină (cupa și-a luat numele de la descrierea victoriei

lui Dionysus asupra lui Lycurgus din cartea a VI-a a Iliadei lui Homer)

Boyle, în Chimistul Sceptic (1661) critică ideea lui Aristotel că materia este
compusă din patru elemente: pământ, foc, apa și aer. În schimb, el sugerează că
particulele minuscule de materie se combină în diferite moduri pentru a forma ceea ce
el numește corpusculi.

În jurul anului 1883, americanul George Eastman, care a fondat mai târziu
Corporația Kodak, a inventat un material pentru filme format dintr-o bandă lungă de
hârtie acoperită cu o emulsie care conținea halogenuri de argint. Mai târziu el l-a
perfecționat realizând un film flexibil ce poate fi rulat ceea ce a făcut accesibilă
fotografia pentru toți. Această tehnologie se bazează pe materiale nanodimensionate.

Fizicianul R. Feynman a făcut presupuneri asupra posibilităților și potențialului
materialelor nanodimensionate: a anticipat existența litografiei cu fascicul de electroni;
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a preconizat construcția de circuite la scară nanometrică pentru a fi utilizate în
computere mai puternice; a recunoscut existența nanostructurilor în sistemele
biologice; etc. Multe dintre presupunerile lui Feynman au devenit realitate.

În 1985 s-a realizat sinteza fulerenei (C60) (Fig. 4), iar în 1990 s-au obtinut
primele  nanotuburi de carbon [1] (Fig. 5).

Fig. 4. Fulerena (C60) Fig. 5. Imagine SEM (a) și reprezentare tridimensională (b) a
unor nanotuburi de carbon

Figura 6 prezintă o scalare a unor nanomateriale naturale și sintetizate de om,
iar figura 7 permite compararea dimensiunilor unor nanostructuri întâlnite în natura.
Domeniul de dimensiuni cuprins între 1 nm și 100 nm constituie dimensiuni
nanoscopice. Sub nivelul de 100 nm încep să se manifeste proprietăți ale materialelor
pe care nu le percepem în mod  obișnuit. Acestea sunt caracteristice nanomaterialelor
(tabel 1) care implică organizări de 125-70000 atomi.

Fig. 6. Privire de ansamblu asupra unor materiale naturale și sintetice nanometrice în contextul micro -
și macroscopic, precum și la scară atomică [2]
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Fig. 7. Comparație a dimensiunii nanocristalelor cu bacterii, virusuri și molecule [3]

Tabel 1. Numărul și dimensiunea particulelor implicate în organizări ale materiei [3]

Dimensiune Atomi/Molecule Nanoparticule Materie
condensată

Număr de atomi
implicați

1 125 - 70000 6x106 - ∞

Diametru  (nm) < 1 1 - 100 100 - ∞

Domeniu de
studiu

Chimia cuantică Nanomateriale Fizica stării solide

Proprietăți fizice dependente de dimensiune ale nanomaterialelor

Între dimensiunile de ordin atomic și dimensiunile normale, care
caracterizează materialul în volum este un interval semnificativ (Fig. 6). Materia
condensată nanostructurată prezintă proprietăți fizice specifice remarcabile (1-6) care
pot fi semnificativ diferite de cele ale materialelor în volum:
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1. Punctul de topire sau temperatura de tranziție de fază sunt semnificativ mai

mici și prezintă constante de rețea scăzute datorită procentului foarte ridicat de atomi

de suprafață din totalul numărului de atomi.

2. Proprietățile mecanice sunt cu unul sau două ordine de mărime mai mari decât

cele ale monocristalelor datorită probabilității reduse a defectelor.

3. Picurile de absorbție optică ale nanoparticulelor semiconductoare sunt deplasate

către lungimi de undă mai mici, iar culoarea nanoparticulelor de metal se schimbă în

funcție de dimensiunea lor.

4. Conductivitatea electrică scade pe măsura reducerii dimensiunii nanoparticulelor.

5. Proprietățile magnetice se modifică: feromagnetismul materialelor dispare și se
transformă în superparamagnetism la scară nanometrică.

6. Prezintă proprietatea de auto-purificarea: prin aplicarea unui tratament termic se

intensifică difuzia impurităților, a defectelor structurale și a dislocărilor, care pot
migra către numeroasele interfețe apropiate disponibile.

Aceste proprietăți fizice specifice – dependente de dimensiune – ale

nanomaterialelor pot fi datorate mai multor factori, respectiv:

1. O fracțiune uriașă din cantitatea totală de atomi este situată pe suprafață
2. Există o probabilitate redusă de existență a defectelor.
3. Există o bandă interzisă extinsă și o oscilație colectivă a electronilor

stimulată de lumina incidentă (rezonanță plasmonică de suprafață).

4. Există o suprafață cu împrăștiere crescută (conductivitatea poate fi totuși
îmbunătățită semnificativ printr-o mai bună ordonare în microstructură).

5. Energia suprafaței este foarte ridicată.

6. O structurare avansată are un impact semnificativ asupra proprietăților
chimice și fizice.
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In concluzie, proprietățile materialelor nanostructurate pot fi variate,

considerabil.(Fig. 8).

a) b) c)

Fig. 8. Proprietăți fizice ale materialelor nanostructurate care pot fi ajustate prin simpla
modificare a dimensiunilor, formei și a gradului de aglomerare: punctul de topire [4](a),

absorbția optic [5](b) și culoarea [6] (c).

Clasificarea nanomaterialelor

Nanomaterialele pot fi clasificate:

I. Clasificare după numărul nanodimensiunilor structurii tridimensionale
(Fig.9):

1. Suprafață cuantică (Quantum well): dacă doar o lungime a nanostructurii
tridimensionale este în domeniul de 1 – 100 nm (nanofilme)
2. Fir cuantic (Quantum wire): acolo unde două părți (dimensiuni) au
lungime nanometrică (nanotuburi de carbon sau nanofire, în general)
3. Punct cuantic (Quantum dot): toate cele trei dimensiuni sunt în domeniul
nano (nanoparticule)

a) b) c)

Fig. 9. Exemple de nanostructuri: nanofilm de GaInAs [7, 8] (a), Fir cuantic - nanotub de
carbon cu un singur perete [9] (b), Imagine SEM a unor puncte cuantice - nanoparticule de

Ag [10] (c).
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II. Clasificare conform cu datele din literatură (Tabel. 2):

Tabel. 2. Denumiri de nanoparticule in literatură

Denumire Dimensiune

(aproximativa)
Exemple de materiale

Nanocristale și clusteri

(puncte cuantice)
diam. 1-10 nm

Metale, semiconductori,

materiale magnetice

Alte nanoparticule diam. 1-100 nm oxizi ceramici

Nanofire diam. 1-100 nm
metale, semiconductori,

oxizi, sulfuri, nitruri

Nanotuburi diam. 1-100 nm
carbon, calcogenuri

metalice depuse

Solide nanoporoase diam. porului de 0,5-10 nm zeoliți, fosfați etc.

Matrici bidimensionale

(de nanoparticule)
mai mulți nm2-µm2 metale, semiconductori,

materiale magnetice

Suprafețe și filme subțiri grosimi de 1-1000 nm o varietate de materiale

Structuri tridimensionale

(superrețele)

cațiva nm în cele trei
dimensiuni

metale, semiconductori,

materiale magnetice
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Nanomaterialele comerciale sunt: fulerenele, nanotuburile de carbon,
nanofirele, nanoparticulele, grafenele și nanocompozitele (Fig. 10).

Fulerenă C60 MWCNT / SWCNT Nanofire de InP

Nanoparticule de aur
sferice

Grafenă Nanocompozit utilizat în
industria auto - alumină/SiC

Fig. 10. Nanomateriale comerciale [11-18].

Fulerenele (Buckyballs, „mingiile Bucky”, cunoscute de asemenea ca
fulerene Buckminster*) sunt produse de Frontier Carbon (Mitsubishi), care a construit
o fabrică capabilă să producă 40 de tone de fulerene/an. Aplicațiile pentru acestea par
să fie orientate în acest moment spre domeniul medical. Acestea includ: antioxidanți
puternici, materiale plastice mai rezistente, sisteme de distribuție a medicamentelor,
sisteme de imagistică medicală, membrane celulare mai eficiente pentru pile
electrochimice, detectori optici, învelișuri pentru driverele discurilor de calculator.

* Richard Buckminster ("Bucky") Fuller (n. 12 iulie 1895 – d. 1 iulie 1983) a fost un

vizionar, designer, arhitect, poet, autor și inventator american. Fuller este cel mai bine cunoscut pentru
inventarea domului geodezic; substanțele din clasa specială de compuși ai carbonului cunoscute ca
fulerene mai sunt numite și buckyballs, întrucât structura acestora este foarte similară cu suprafața
domurilor geodezice.
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Nanotuburile de carbon (CNT) prezintă caracteristici remarcabile (la nivel
de science fiction): mai tari decât oțelul, mai conductive decât cuprul, fiind printre cei
mai cunoscuți disipatori termici. Proprietățile extraordinare ale CNT le fac candidați
evidenți în utilizarea pentru obținerea de materiale noi cu aplicații în: electronică,
automobile, materiale de contrucții și aerospațiale. Există nanotuburi de carbon cu un
singur perete (SWCNT), care sunt simpli cilindri. Nanotuburile de carbon cu pereți
multipli (MWCNT) sunt, după cum sugerează și numele lor, nanotuburi de carbon în
interiorul altor nanotuburi. SWCNT-urile variază în dimensiune, având în medie un
diametru de aproximativ 1 nm și o lungime de aproximativ 100 nm.

Nanofirele sunt privite adeseori ca fiind în competiție cu nanotuburile,
deoarece au aplicații foarte asemănătoare. Totuși, în termeni de structură și tehnologii
de producție, cele două tipuri de nanomateriale au foarte puține lucruri în comun. S-
au realizat nanofire din siliciu, oxid de zinc, oxid de indiu și multe alte materiale.
Acest produs al nanotehnologiei se utilizează și pentru obținerea de nanofire
semiconductoare cu aplicații în celule fotovoltaice, memorii de calculatoare și
display-uri.

Nanoparticulele sunt definite ca fiind particule submicroscopice a căror
dimensiuni sunt măsurate în nanometri și în care cel puțin una dintre dimensiuni este
mai mică de 100nm. Proprietățile lor sunt determinate în principal de comportarea
suprafeței lor și sunt caracterizate de un raport extrem de mare suprafață/volum în
comparație cu proprietățile de volum ale materialului. Datorită proprietăților lor
optice, magnetice, electronice și chimice neobișnuite, nanoparticulele pot fi folosite în
mai multe scopuri într-o mare varietate de domenii științifice: biosenzori, cosmetice,
catalizatori, acoperiri, semiconductori, electronică, biomedicină. Diametrul mediu al
nanoparticulelor este de 10 ± 1 nm (Fig. 10).

Grafenele sunt monostraturi plate de carbon foarte compact într-o rețea
fagure bidimensională (2D) și constituie, totodată, o unitate structurală pentru
materialele grafitice de toate dimensiunile. Pot fi înfășurate (0D) în fulerene, rulate
(1D) în nanotuburi și stivuite (3D) în grafit. Grafenele își găsesc aplicații în
desalinizare, piezoelectricitate, biodispozitive, ultracapacitori, celule solare,
tranzistori și sisteme antibacteriene.

Nanocompozitele sunt, în general, materiale compozite formate cu un scop
precis din două sau mai multe materiale. Materialele compozite sunt mai ușoare, mai
rezistente și uneori mai ieftine decât materialele de pornire. Utilizarea
nanocompozitelor pentru bordurile automobilelor (spre exemplu, de la General
Motors) adaugă putere mașinii și reduce de asemenea greutatea acesteia. Atunci când
nanocompozitele sunt introduse în materialele utilizate pentru automobile sau pentru
corpurile și părțile aeronavelor sunt de așteptat reduceri semnificative ale consumului
de combustibil.
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2. Tendințe noi și ecologice legate de nanomateriale

Cele mai cunoscute căi pentru a sintetiza nanomaterialele (gruparea tehnicilor
este în funcție de forma produselor) constau  în:

 procesare coloidală, combustie în flacără și segregare a fazelor (pentru
nanoparticule)

 electrodepunere pe bază de șablon, creștere lichid-solid în soluție și creștere
anizotropă spontană (pentru nanotije sau nanofire)

 epitaxie cu fascicul molecular și depunere în strat atomic (pentru filme subțiri)

 auto-asamblare a particulelor nano-dimensionate (materiale nanostructurate în

volum, ca de exemplu cristalele fotonice - cunoscute şi ca materiale cu benzi interzise
(photonic band gap materials) care sunt structuri periodice, având periodicitatea de

ordinul lungimii de undă electromagnetic și prezentând o bandă interzisă ce
blochează propagarea luminii într-un anumit domeniu de frecvență).

Imperfecțiunile din structura suprafeței ar trebui să aibă un impact

semnificativ asupra proprietăților fizice și a chimiei suprafețelor nanostructurate și a

nanomaterialelor, deoarece raportul suprafață - volum este foarte mare în

nanostructuri și nanomateriale. Pentru cele mai multe nanomateriale, nu există nici o
diferență între proprietățile lor fizice, oricare ar fi calea de sinteză (de sus în jos sau

de jos în sus, Fig. 11), cu condiția să existe mai puține defecte, să aibă o compoziție

chimică mai omogenă și să existe o ordonare mai bună locală si pe distante mai mari.
Compoziția chimică, cristalinitatea ș i micro-structura materialului ce trebuie sintetizat

sunt identice indiferent de calea adoptată (de sus în jos, pornind de la un material cu

dimensiuni perceptibile, prin maruntire, sau de jos în sus, pornind de la atomi prin

aglomerare). Cu toate acestea nanotehnologii se vad nevoiti să se descurce cu
tehnologiile de fabricație actuale, care nu pornesc neapărat de la cele mai mici
particule (atomi sau molecule) spre cele mai mari (o abordare practica este obtinerea

aurului coloidal functionalizat cu proteine sau ADN [20] prin interacțiunea tipică

între aur și tioli.
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Fig. 11. Cum se poate ajunge la nanoparticule [19]

Procedeu de sinteză pornind de la nivel atomic

Procedeul de sinteză pornind de la nivel atomic constă în următoarele etape
(Fig. 12): i) prepararea unei soluții suprasaturate, (ii) nucleația – care se produce

atunci când se atinge o valoare a concentrației mai mare decât solubilitatea rezultând
o soluție suprasaturată cu care se depaseste bariera energetica pentru formarea de

nuclei și (iii) creșterea ulterioară a nucleilor de cristalizare. Când concentrația scade
sub această concentrație specifică, ceea ce corespunde la o energie critică, nu se vor
mai forma nuclei, însă creșterea va continua până când se atinge concentrația sau
solubilitatea de echilibru.

Formarea de nanoparticule într-un solvent este abordarea sintetica cea mai des
folosită deoarece oferă mai multe avantaje:

1) Stabilizarea nanoparticulelor de la aglomerare

2) Permite extracția nanoparticulelor din soluție

3) Conduc la modificarea suprafeței

4) Permite controlul procesului

5) Permite o producție în masă
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Fig. 12. Evoluția dimensiunilor în cadrul sintezei nanoparticulelor pornind de la nivel atomic.

Sinteză clasică a nanoparticulelor de aur coloidal

Aurul coloidal a fost studiat pe larg o lungă perioadă de timp. În 1857 Faraday
a publicat un studiu cuprinzător cu privire la prepararea și proprietățile aurului
coloidal. Imaginea TEM (Fig. 13) arată nanoparticule de aur (AuNP) de 12 nm
sintetizate după o versiune rafinată a sintezei realizată de Turkevich (1951) și de
Frens (1972). Urmând un procedeu similar se pot prepara și alte nanoparticule
metalice: Pt, Pd, Rh, etc. Aceste nanoparticule prezintă următoarele caracteristici:

1) Dimensiune mică (dimensiunea caracteristică a particulelor <100 nm).

2) Distribuție uniformă a mărimilor  tuturor particulelor.

3) Compoziție chimică și structură a cristalului identice.

4) Dispersie individuală (monodispersie): fără aglomerări.
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(a) (b)

Fig. 13. Sinteza clasică a nanoparticulelor de aur coloidal (a) și imaginea SEM a particulelor
obținute (b) [21, 22]

Sinteza ecologica a nanoparticulelor de aur.

Aceasta sinteza ecologica are la baza principiile chimiei verzi
(www.acs.org/greenchemistry) care permit proiectarea sau îmbunătățirea
materialelor, a produselor, proceselor și sistemelor.

Cele 12 principii sunt:

1) Prevenirea pierderilor

2) Economie de atomi

3) Sinteză mai puțin periculoasă

4) Modelarea de produse chimice benigne

5) Solvenți și substanțe auxiliare benigne

6) Proiectare cu eficiență energetică

7) Utilizarea de resurse regenerabile

8) Reducerea deseurilor

9) Cataliză (în loc de stoichiometrie)

10) Proiectare a degradării

11) Analiză în timp real pentru prevenirea poluării

12) Chimie benignă pentru prevenirea accidentelor
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Proiectarea, dezvoltarea și implementarea produselor și a proceselor chimice

care reduc și elimină utilizarea și generarea substanțelor periculoase definesc chimia

verde. Cu alte cuvinte, chimia verde imita transformarile chimice din natura –

utilizând materiale regenerabile, biodegradabile care nu rămân în mediul înconjurător.

Această ramură a chimiei presupune utilizarea catalizatorilor și a biocatalizatorilor

pentru a îmbunătăți eficiența și pentru a conduce reacții la temperaturi scăzute sau

ambientale. De asemenea, reduce efectele negative asupra sănătății omului și a

mediului înconjurător și oferă o cale strategică de a construi un viitor sustenabil.

Exemple de sinteză verde a nanoparticulelor de aur

Sinteza nanoparticulelor de aur se realizează sonochimic prin descompunerea

unui precursor urmată de o reducere și o stabilizare ulterioară, cu un agent

corespunzător, toate efectuate prin iradiere cu ultrasunete de putere mare. Fenomenul

de cavitația acustică produce o concentrare enormă de energie datorită conversiei

energiei cinetice (din mișcarea lichidului) în căldură. Valorile locale de presiune și

temperatură înaltă, combinate cu un proces de răcire extrem de rapid oferă un mediu

unic pentru a desfășura reacții chimice în condiții extreme. În aceste condiții,

compușii volatili se descompun foarte rapid rezultând atomi de metal, care în

prezența unui agent de stabilizare se aglomerează producând nanoparticule. Imaginea

TEM a nanoparticulelor de aur (Fig. 14) sintetizate pe această cale, cu un diametru de

10 ± 1 nm, indică o omogenitate dimensionala și o formă sferică, iar spectrele de

absorbanța înregistrate în cursul sintezei indică creșterea în timp (Fig. 15) a picului de

la cca. 500 nm pentru nanoparticulele de aur (AuNPs).

Utilizarea de reactivi ecologici, reducerea deșeurilor și a costurilor

operaționale, cerințele energetice reduse (alimentarea cu putere maximă în cursul

procesului este mai mică de 25 W), economia de timp (sub 6 min) și reducerea

costurilor (prin micsorarea cantitatii necesare de reactivi) conferă acestui procedeu

caracterul de sinteză verde.
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Fig. 14. Procedeu de sinteză verde pentru formarea de nanoparticule de aur (a) ;
micrografie TEM a particulelor sintetizate de AuSNP [23] (b)

Fig. 15. Schematizarea procedeului de sinteză verde pentru formarea de nanoparticule de aur
(1- generator de ultrasunete de putere înaltă; 2- citrat de sodiu) și evoluția absorbanței soluției

în cursul formării de nanoparticule de aur [23]

Avantajele sintezei verzi față de alte metode [23-24].

 Pocedură rapidă care utilizează ultrasunete (fără dispozitive
experimentale complexe)

 Timp de sinteză considerabil redus

 Sinteză în condiții ambiante, fără solvenți
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Sinteză verde cu extracte de plante

Se pot folosi extracte de: coajă de portocală și lămâie, sevă şi frunze de
Sângele Dragonului*, reziduuri de vin alb și roșu, extract de Aloe vera, extracte de
alge etc.

(a)

5 nm

(b) (c)

Fig. 16. Sinteză verde cu extracte de plante : (a) procedeu de sinteză ; (b) micrografie TEM a
particulelor sintetizate; (c) Histogramă corespunzătoare particulelor formate [25, 26]

* Sângele Dragonului este o răşină naturală extrasă din arbori din zona amazoniană din America de
sud. Puterea curativă a acestei seve vâscoase este bine cunoscută de triburile indigene din pădurile
tropicale amazoniene şi este considerat cel mai eficace medicament din plante din zona respectivă.
Localnicii aplică răşina pe piele ceea ce ajută la oprirea sângerării, dezinfectarea rănilor şi la
accelerarea vindecării celor mai multe afecțiuni ale pielii. Seva Sângelui Dragonului (SAP) este

puternic coagulantă. În medicina tribală este folosită atât local cât și oral pentru a vindeca rănile și
tăieturile, ulcerele gastrice, arsurile, ulcerele de la nivelul gurii, muşcăturile de insecte, erupțiile
cutanate, etc. SAP este de asemenea considerată ca un agent anti-herpes și de multe secole a fost

folosită ca pastă de dinți pentru a menține dinții albi. Rășina antiseptică se usucă rapid, formând un
sigiliu pe pielea rănită pentru a preveni infecția și a permite pielii să se vindece mai repede.
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Se mai pot folosi acid ascorbic [27] deșeuri de biomasă [28], Latex (Jatropha
curcas) [29], etilenglicol [30] din care rezultă, respectiv, nanoparticule şi nanofilme
de aur, nanoparticule de Fe3O4 încorporate în rețele de carbon (în calitate de material

anodic pentru baterii cu ion de litiu de înaltă performanță), nanoparticule de ZnO,
nanofire de argint.

Una dintre provocările critice cu care se confruntă în prezent cercetătorii din
domeniile nanotehnologiei și nanoștiinței sunt incapacitatea și lipsa de instrumente
pentru a observa, măsura și manipula materialele la nivel nanometric prin analize la
nivel macroscopic. Principalele tehnici de analiză din zilele noastre se pot grupa în
tehnici de caracterizare a structurii substanțelor (1 - 6) şi tehnici chimice de
caracterizare (7 – 10), după cum urmează:

1. Difracția de raze X = XRD (X-ray diffraction) determină structura cristalului,
defectele, constantele de rețea, geometria, orientarea preferată, etc.

2. Împrăștierea de raze X = SAXS (Small angle X-ray scattering) determină:
dimensiunea particulelor, aria suprafeței pe unitatea de volum.

3. Microscopia electronică de baleiaj = SEM (Scanning electron microscopy)
determină morfologia și dimensiunea particulelor.

4. Microscopia electronică de transmisie = TEM (Transmission electron
microscopy) evaluează nanostructura materialului preparat și estimează
distribuția și dimensiunea medie a particulelor.

5. Microscopia cu baleiaj SPM (STM + AFM) [Scanning Probe Microscopy
(Scanning Tunneling Microscopy + Atomic Force Microscopy): determină
topologia suprafeței 3D.

6. Microscopia electrochimică cu baleiaj SECM (Scanning electrochemical
microscopy) realizează un studiu in situ al proceselor electrochimice în
prezența unui electrolit la scară microscopică, și redă modificarea topografică
a suprafeței care rezultă la interfața specimen-electrolit.

7. Adsorbția de gaze determină: suprafața, dimensiunea particulelor, porozitatea.

8. Spectroscopia: verifică formarea de nanoparticule prin apariția unui maxim de
absorbție la o lungime de undă caracteristică, și estimează distribuția
mărimilor și stabilitatea lor; determină legăturile chimice, structura
electronică, etc.
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9. Spectroscopia electronică [Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS),
Auger Electron Spectroscopy (AES), X-ray photoelectron spectroscopy
(XPS)] determină compoziția chimică a probei.

10. Spectrometria ionică: Rutherford backscattering spectrometry (RBS),
Secondary ion mass spectrometry (SIMS)] determină natura elementelor,
concentrația și distribuția în profunzime.

Dacă nanomaterialele sunt aplicate în electrochimie, la aceste tehnici este
necesar să se adauge caracterizarea electrochimică prin: voltametrie ciclică (CV),
voltametrie puls-diferențială (DPV), cronometode, etc.
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PERSONALITĂȚI ALE CHIMIEI ROMÂNEȘTI – IONEL HAIDUC

Academicianul Ionel Haiduc, creatorul şcolii de chimie
organometalică din România şi inițiatorul chimiei supramoleculare

organometalice

Îmi aduc aminte cu precizie când am auzit pentru prima dată de Profesorul

Ionel Haiduc: era în toamna anului 1974, eram student în anul I şi, după cursuri,

colindam librăriile din oraş, noi pentru mine, abia sosit din provincie, în căutare de

cărți de chimie. Aşa am găsit “Chimia compuşilor metaloorganici”, publicată la

Editura Ştiințifică (1974). Ştiu că mi-a mai atras atenția ceva: pe coperta interioară era

scris: ”Ionel Haiduc, Profesor la Universitatea din Cluj”, ceea ce mi-a plăcut. Era o

carte pentru toți chimiştii din țară, dar el, autorul, îşi desfăşoară activitatea ştiințifică

într-un loc anume, de care este mândru, din moment ce îl trece alături de numele său.

Curând aveam să aflu că era unul din cei mai tineri profesori unversitari din

țară. Pe unul din rafturile bibliotecii laboratorului în care mi-am început activitatea de

cercetare ca student, la Facultatea de Chimie din Bucureşti, erau două volume groase:

Ionel Haiduc, “The Chemistry of Inorganic Ring Systems”, publicate în străinatate

(Wiley-Interscience, London, New York, 1970). Ulterior aveam să aflu că aceste

două volume au fost scrise în perioada în care autorul efectua un stagiu postdoctoral

în Statele Unite, altfel spus, simultan cu activitatea zilnică de cercetare în laborator!

Mă întâlneam, tot mai des, cu numele unui chimist care începea să îmi fie model. Nu

ştiu când l-am văzut prima dată. Ştiu că, nu mult după terminarea facultății, pe la



Buletinul S. Ch. R. Nr. XIX, 3/2012 35

începutul anilor ’80, l-am întâlnit la biblioteca Centrului de Documentare al Industriei

Chimice, unde venea frecvent pentru a consulta Chemical Abstracts. M-am dus pur şi

simplu şi i-am spus ca îl admir.

Cariera ştiintifică a Profesorului Ionel Haiduc este fabuloasă şi ar putea

constitui oricând subiectul unui roman sau film artistic. A fost descoperit de

Profesorul Candin Liteanu, chimist analist, care l-a îndreptat spre chimia anorganică

îndemnându-l să facă un referat pe tema polimerilor anorganici. De aici la

heterociclurile anorganice nu mai era decât un pas. Aşa a intrat într-un domeniu care

l-a fascinat şi intrigat în egală masură. Informațiile erau disparate, nimeni nu făcuse o

sistematizare a lor. La sfârşitul studiilor îi apare, la Editura Academiei, prima carte,

“Introducere în chimia ciclurilor anorganice” (1960). De fapt, era lucrarea de

diplomă, atât de bine scrisă şi documentată, încât Profesorul Liteanu i-a rupt prima

pagina, a înlocuit-o cu o alta purtând titlul şi numele autorului şi l-a trimis la editură

la Bucureşti, unde a fost luat drept mesagerul unui cercetător mai în vârstă. Avea

23 de ani când cartea a apărut. Volumele “The Chemistry of Inorganic Homo - and

Heterocycles” (Academic Press, London, New York, 1987), pe care le-a coordonat

împreună cu Profesorul D. B. Sowerby, au constituit, împreună cu cele două volume

din “The Chemistry of Inorganic Ring Systems”, cărțile de referință în domeniu

pentru cercetătorii din întreaga lume. Prin aceste cărți şi prin numeroasele cercetări

originale, capitole de cărți şi review-uri scrise de-a lungul anilor de către Profesorul

Haiduc, Chimia ciclurilor anorganice devine un capitol important al Chimiei

anorganice moderne (I. Haiduc, “Inorganic Ring Systems”, Encyclopedia of

Inorganic Chemistry-II, coordonata de R. B. King, Wiley London, New York, 2005,

pag. 2028).

Într-un fel, în Chimia românească, Profesorul Haiduc a apărut pe loc gol. S-a

format în puternica şcoală de chimie de la Cluj, ilustrată de mari personalități, dar nu

a urmat calea niciuneia dintre acestea. Este caracteristica marilor creatori. Şi-a

construit singur domeniul de cercetare, cel al chimiei organometalice, înființând una

dintre cele mai puternice şcoli de cercetare din ştiința românească, binecunoscută şi în

străinătate.
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Primele lucrări originale le publică singur şi ilustrează deja creativitatea celui

care începuse prin a sistematiza datele din literatura: “Electronegativity of elements

and the formation of inorganic rings and chains” (Zhur. Oschch. Khim., 1960, 30,

1395); “Sur la structure probable de la silicodiimide, SiN2H2” (Bull. Soc. Chim.

France, 1960, 489). De aici a început o vastă activitate de cercetare care a adus
contribuții esențiale în chimia compuşilor ciclici anorganici (sinteze de liganzi
chelatici de tip ditiofosfați, ditiofosfinați, imidodifosfinați, formatori de cicluri fără
carbon; sinteze de noi heterocicluri anorganice siliciu-sulf, siliciu-azot-oxigen,

germaniu-azot; clasificarea originală a ciclurilor fără carbon; studiul factorilor care
determină formarea ciclurilor şi a polimerilor anorganici). Un important articol
publicat în 2001 adună principalele realizări şi ilustrează frumusețea chimiei

dezvoltate la Cluj (I. Haiduc, “Thiophosphorus and related ligands in coordination,
organometallic and supramolecular chemistry. A personal account”, J. Organomet.

Chem., 2001, 623, 29). Un capitol din ediția a doua a amplei serii Comprehensive

Coordination Chemistry (Elsevier, 2004) este dedicat, de asemenea, liganzilor din

această familie (I. Haiduc, “Dichalcogenoimidodiphosph(in)ate ligands”, Vol. 1.

Pag. 323).

Profesorul Ionel Haiduc împreună cu colaboratorii săi a sintetizat şi
caracterizat structural numeroase clase de compuşi organometalici, punând în
evidență interesante aspecte privind reactivitatea acestora (compuşi organometalici ai
elementelor din grupele 14, 15 şi 16, transpoziții sulfotropice în compuşii
arsenoorganici, derivați silicoorganici cu grupări polifluoro- şi policloroaromatice,
reacții dintre compuşii metal-carbonilici şi diacetilene ciclice cu formare de
complecşi ciclobutadienici şi ciclopentadienici). Un capitol important al operei

ştiințifice a Profesorului Haiduc o reprezintă investigarea activității antitumorale a

compuşilor organometalici (în special compuşi organotanici şi organoantimonici cu
liganzi fosfor-organici).

În afară de rezultatele originale, o amplă monografie în două volume a fost
pusă la dispoziția cercetătorilor (I. Haiduc, C. Silvestru, “Organometallics in Cancer

Chemotherapy”, CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida, Vol. 1, 1989; Vol. 2, 1990). A

avut şi a stimulat preocupările de chimie teoretică, renumele internațional al şcolii de
la Cluj crescând nu numai prin importanța rezultatelor, dar şi prin diversitatea
problemelor abordate.
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Profunda înțelegere a chimiei organometalice s-a reflectat într-un excelent

manual, elaborat împreună cu Prof. J. J. Zuckerman (“Basic Organometallic

Chemistry”, Walter de Gruyter Publ. Co., Berlin, New York, 1985), tradus şi în limba

greacă. Profesorul Haiduc ştie să sesizeze fapte importante cu caracter de generalitate,

care, de multe ori, scapă atenției altor cercetători. Un splendid exemplu îl constituie

adunarea într-un articol review a tuturor compuşilor silicoorganici obținuți

întâmplător atunci când substanțele din tuburi Schlenk reacționează cu uleiul

siliconic, folosit pentru etanşeizarea tuburilor respective (I. Haiduc, “Silicone grease:

a serendipitous reagent for the synthesis of exotic molecular and supramolecular

compounds”, Organometllics, 2004, 23, 3).

Fascinat de noul domeniu al Chimiei supramoleculare, Profesorul Haiduc

lansează chimia supramoleculară organometalică, ale cărei principii sunt ilustrate în

cartea I. Haiduc, F. Edelmann, “Supramolecular Organometallic Chemistry” (Wiley-

VCH, Weinheim, 1999). Cartea a avut recenzii excelente în prestigioase jurnale

internaționale: As a discrete field, supramolecular organometallic chemistry did not

exist until the publication of Haiduc and Edelmann’s book “Supramolecular

Organometallic Chemistry” (J. W. Steed, Cryst. Growth & Des., 2002, 2, 79).

Recenzia se încheie cu următoarele remarci, care subliniază importanța noului

domeniu de cercetare: This is not a book for beginning students or those new to

supramolecular chemistry, nor is it intended to be. It will, however, be invaluable to

researchers in whatever field who feel in need of stimulation and to those who

appreciate the beauty of the chemical world. Even the most cursory trawl through the

extensive illustrations cannot fail to generate innovative research ideas, particularly

from the juxtaposition of such a variety of chemical systems, and the book is so

comprehensively referenced that the next step is always clear. Overall, this book is a

marvel of thoroughness and attention to detail. Its illustrations make it very

accessible and the organization and choice of material is refreshing and stimulating.

A useful addition to the bookshelves of anybody working with organometallics or with

supramolecules. Well done!
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Am selectat din publicațiile recente doar câteva, care să ilustreze bogăția şi

semnificația contribuțiilor Profesorului Ionel Haiduc la dezvoltarea Chimiei

supramoleculare organometalice:

J. Zukerman-Schpector, I. Haiduc, E. R. T. Tiekink, “The metal-carbonyl... (aryl)
interaction as a supramolecular synthon for the stabilisation of transition metal
carbonyl crystal structures”, Chem. Commun., 2011, 47, 12682.

I. Haiduc,“Supramolecular aspects of tin and lead chemistry”, Appl. Organomet.
Chem., 2007, 21, 476.

J. Zukerman-Schpector, I. Haiduc: “Tellurium…-aryl interactions: a new bonding
motif for supramolecular self-assembly and crystal engineering”, CrystEngComm.
2002, 4, 178.

I. Haiduc, “Supramolecular associations, secondary bonds, quasi-cyclic structures and
heterogeometrism in metal derivatives of phosphorus- and arsenic-based thioacids
and oxo analogues”, Coord. Chem. Rev., 1997, 158, 325.

I. Haiduc, E. R. T. Tiekink, J. Zukerman-Schpector, “Intermolecular tin…-aryl
interactions: fact or artifact?  A new bonding motif for supramolecular self-assembly
in organotin compounds” in vol. Tin Chemistry – Fundamentals, Frontiers and
Applications, editat de M. Gielen, Wiley, Chichester, 2008, pag. 392.

E. R. T. Tiekink, I. Haiduc, “Stereochemical aspects of metal xanthate complexes.
Molecular structures and supramolecular self-assembly”, în vol. Progress in
Inorganic Chemistry, editat de K. D. Karlin, Wiley, London, New York, 2005,
vol. 54, pag. 127.

I. Haiduc, “Secondary bonding”, în vol. Encyclopedia of Supramolecular Chemistry,
editat de J. Steed şi J. Atwood, Marcel Dekker, Inc., New York, 2004, pag. 1215.

Autor al unei opere vaste (peste 400 de publicații, citate de mai bine de

4000 de ori), creator al unei puternice şcoli de Chimie organometalică, inițiator al

Chimiei supramoleculare organometalice, cu o prospețime a ideilor şi o permanentă
curiozitate ştiințifică, puternic implicat în viața științifică din țara noastră,

Academicianul Ionel Haiduc aduce strălucire Chimiei româneşti şi influențează, prin

modelul profesional oferit, numeroase generații de tineri cercetători.

Acad. Marius Andruh
Președintele Secției de Științe Chimice a Academiei Române
Profesor la Facultatea de Chimie a Universității din București
Directorul Departamentului de Chimie
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AL VII-LEA COLOCVIU FRANCO-ROMÂN
DE CHIMIE APLICATĂ

– COFrRoCA 2012 –

27 iunie – 29 iunie 2012, BACĂU, ROMÂNIA

Prima ediție a Colocviului Franco-Român de Chimie Aplicată, acronim
COFrRoCA a avut loc în anul 2000 la inițiativa colectivului Centrului de Cercetare
„Chimia Aplicata şi Inginerie de Proces” a Universității „Vasile Alecsandri” din
Bacău. Această acțiune s-a dezvoltat progresiv sub forma unei manifestări bianuale ce
s-a desfăşurat în centrul Moldovei, mai întâi la Bacău (2000 şi 2002), apoi la
Slănic-Moldova (2004), ajungând rapid la maturitate sub egida Societății de Chimie
din România (2006), prin aportul colegilor de la instituțiile partenere din Franța
(echipa Profesorului Gérald Guillaumet – ICOA Orléans, Prof. Pierre Grandclaudon –
ENSC Lille, Prof. Yves  Troin şi Prof. Gholamreza DJELVEH – ENSC Clermont-
Ferrand, Prof. Valerie THIERY – Universitatea La Rochelle şi Dr. Solo
GOLDSTEIN –Servier Paris) precum şi prin sprijinul susținut al Ministerului
Educației şi Cercetării din Romania, Ambasadei Franței la Bucureşti, Agenției
Universitare a Francofoniei  şi Institutului de Cercetări  SERVIER din Paris. În urma
acestei evoluții şi ținând cont de faptul că această manifestare beneficiază de o
organizare bilaterală franco-română era previzibilă desfăşurarea următoarelor edițiilor
alternativ  în Franța (2006 - Clermont-Ferrand, 2010 - Orléans) şi România (2008, 2012).

Ceremonia de deschidere a celei de-a şaptea ediții a Colocviului
Franco-Român de Chimie Aplicată – COFrRoCA 2012, a avut loc în data de 29 iunie,
în moderna clădirea a  Rectoratului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău
(foto 1,2).

Foto 1 Foto 2
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În timpul ceremoniei de deschidere în cadrul căreia au luat cuvântul:
Prof. univ. dr. Valentin Nedeff – Rector al Universității „Vasile Alecsandri” din
Bacău, Prof. univ. dr. Gérald Guillaumet – Consilier pentru activitatea de cercetare în

cadrul Academiei Orléans-Tour din Franța şi co-preşedinte al comitetului de
organizare, reprezentanți ai autorităților locale şi ai universităților partenere,

Prof. univ. dr. Adriana Fînaru – Preşedinta filialei din Bacău a Societății de Chimie

din România, accentul a fost pus pe relațiile de cooperare între instituțiile diverselor

țări francofone participante, atât la nivel de învățământ, cât şi de cercetare. Această
colaborare, adesea multinațională, s-a evidențiat net din lucrările prezentate la
colocviu, deoarece mai mult de un sfert din comunicări au corespuns rezultatelor

cercetării comune grupurilor de cercetători provenind din țări diferite. Numărul
participanților efectivi, din țară – 130 (Arad, Bacău, Brăila, Bucureşti, Cluj-Napoca,

Constanța, Galați, Iaşi, Ploieşti, Suceava) şi străinătate – 50 (Franța, Armenia,

Algeria, Columbia, Republica Moldova, Maroc), cât şi diversitatea instituțiilor,

universităților şi institutelor de cercetare reprezentate au fost la un nivel apropiat  de
cel de la ediția din 2010 de la Orléans, Franța (195 participanți).

Păstrând tradiția întâlnirilor anterioare, partea ştiințifică a manifestării s-a

desfăşurat sub forma unor conferințe plenare, comunicări orale în cele două secțiuni

A şi B, acoperind următoarele domenii: „Chimie Organică şi Terapeutică”, „Chimie

si Dezvoltarea Durabilă”, „Polimeri şi Chimie Supramoleculară”, „Ştiințe Analitice”,
„Inginerie de Proces” şi „Valorificarea Agroresurselor”, precum şi  în cadrul
sesiunilor de prezentare a posterelor. A treia secțiune (C) intitulată „ Chimia, Tinerii

și Societatea”, cu aceeaşi organizare,  a fost dedicată studenților, liceenilor şi cadrelor
didactice din mediul preuniversitar.

În plenul manifestării au fost abordate subiecte interesante, de stringentă
actualitate, prin  intermediul celor cinci conferințe susținute de către personalități
ştiințifice ce au adus contribuții importante la dezvoltarea  domeniilor în care îşi
desfăşoară activitatea de cercetare:  dr. Vincent  Levacher (COBRA-IRCOF,

Universitatea din Rouen), Prof. univ. dr. Dan Caşcaval (Universitatea Tehnică
„Gheorghe Asachi” Iaşi), Prof. univ. dr. Anca-Irina Galaction (Universitatea de

Medicina şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi), Prof. univ. dr. Gérald Guillaumet şi
Prof. univ. dr. Claire Elfakir (ICOA, Universitatea din Orléans). Vineri, 29 iunie,

dr. Mihail Barboiu de la Institutul European de Membrane, Universitatea Montpellier

2, a încheiat seria conferințelor plenare prin prezentarea rezultatelor obținute în

studiul sistemelor dinamice interactive de tip SYSMAT. Cu aceasta ocazie, domnia
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sa, a evocat personalitatea marcanta a regretatului Prof. univ. dr. Constantin Luca de

la Catedra de Chimie Analitică a Facultății de Chimie Aplicată şi Ştiința Materialelor

din Universitatea „Politehnica” Bucureşti, dispărut prematur în 2011. (foto 3, 4)

Foto 3 Foto 4

Cele 45 de comunicări orale şi  120 de postere (foto 5, 6) de la cele trei

secțiuni au fost la fel de interesante, atât prin numărul, cât şi prin calitatea lor.
Acestea şi-au jucat perfect rolul de puncte de întâlnire pentru diferiții participanți şi
au inițiat în mod fructuos schimburile şi confruntările punctelor de vedere. De

asemenea, au pus în valoare cooperarea interuniversitară, deoarece mai mult de un

sfert (27%) din lucrările prezentate au rezultat din colaborări între laboratoare din țări
diferite, acest fapt fiind pregnant în cadrul secțiunii „Chimie Organică şi
Terapeutică”, unde acest procent se ridică la 45%.

Foto 5 Foto 6

Ca şi în edițiile precedente, rezumatele lucrărilor prezentate au fost publicate
în volumul colocviului reprezentând rodul muncii a 370 autori şi coautori provenind
din 85 de instituții (universități, institute şi centre de cercetare, agenții
guvernamentale sau companii private) din 10 țări. Acest volum indexat în
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Chemical Abstracts va fi  completat de primele doua numere din 2013 ale revistei

"Studii şi Cercetări Ştiintifice: Chimie şi Inginerie Chimică – Biotehnologii –
Industrie Alimentară" (Scientific Study & Research: Chemistry & Chemical
Engineering – Biotechnology – Food Industry) care vor  cuprinde 30 de articole în

extenso ale lucrărilor colocviului.

Partea ştiințifică a colocviului s-a încheiat printr-o sesiunea de postere
organizată de către studenți și elevi în cadrul Secțiunii C, urmată de premierea
elevilor care au obținute rezultate deosebite la olimpiada națională de chimie
din 2012. (foto 7, 8)

Foto 7 Foto 8

Nu putem uita partea socio-culturală a programului acestei manifestări, cina
festivă, ocazie cu care elevii pasionați de chimie au dovedit că sunt şi buni dansatori,
susținând un moment artistic de excepție, precum şi excursia organizată pe traseul:
Bacău - Hanul Ancuței - Cetatea Neamț- Mănăstirea Neamț – Piatra Neamț, care a
permis oaspeților să  descopere  frumusețea și o parte din istoria acestor minunate
locuri din inima  Moldovei (foto 9)

Foto 9
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În încheiere, se cuvine să felicităm comitetul de
organizare al  colocviului, care a muncit din umbră, dar
cu o eficacitate care merită întreaga noastră admirație.
Grație dinamismului organizatorilor colocviilor
COFrRoCA s-a atins unul din scopurile lor principale
constând în reunirea unei largi palete de chimişti
francofoni pentru îmbogățirea şi valorificarea culturii
ştiințifice în chimia aplicată, favorizând o cooperare
multinațională. Anii ce vor veni ne promit aşadar alte
manifestări la fel de pasionante ca cea care s-a desfășurat în anul 2012.

Cea de-a opta ediție „COFrRoCA 2014” va avea loc la Montpelier, Franța.

Prof. univ. dr. Adriana FINARU
Conf.univ.dr. Irina IFRIM
Departamentul de Inginerie Chimică și Alimentară
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau
Strada Marașești, nr 157, corp A, et 1, cam AI3/AI8
cod 600115, Bacău
tel.fax. 0040 234 580 170
adrianaf@ub.ro
irinaifrim@ub.ro
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Conferința națională de chimie, Ediția a IV-a - Învățământul

preuniversitar, ”Ştiință şi educație pentru dezvoltare durabilă”, s-a

desfășurat în perioada 7 – 9 septembrie 2012, la Centrul Internațional de Conferințe

din cadrul Universității Valahia din Târgovişte.

Cea de-a patra Conferință Națională de Chimie dedicată Învățământului

Preuniversitar a fost organizată de Societatea de Chimie din România (cu implicarea

membrilor Filialei Târgoviște), prin Secția Educație în Chimie, sub egida Ministerului

Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu sprijinul financiar al Autorității

Naționale pentru Cercetare Științifică (ANCS) si al sponsorului Hanna Instruments,

precum și al Universității Valahia şi al Inspectoratului Şcolar Județean Dâmbovița.
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La conferință au participat 75 de cadre didactice din învățământul

preuniversitar și universitar din judetele: Dâmbovița (32 participanți), Brașov

(5 participanți), Mureș (2 participanți), Bistrița – Năsăud, (1 participant), Argeș

(3 participanți), Hunedoara (2 participanți), Olt (5 participanți), Teleorman

(10 participanți), Prahova (4 participanți), Buzău (3 participanți), Vâlcea

(2 participanți), precum și din București (10 participanți). De asemenea, 25 de

membri ai filialei Târgoviște, angajați ai Universității Valahia din Târgoviște,

Departamentul de Cercetare și-au adus aportul pentru buna desfășurare a conferinței,

participând și la lucrările pe secțiuni. În total, pe lista de prezență înscriindu-se

104 participanți.

Secțiunile conferinței au fost: Chimia şi protecția mediului; Dezvoltarea

durabilă; Cunoaştere şi aplicații practice; Didactica predării ştiințelor; Tehnologii

informaționale utilizate în predarea chimiei; Educație prin ştiință – Proiectul FP7

PROFILES.

Site-ul conferintei: www.icstm.ro/SED2012

Prof. Cristiana Rădulescu

Prodecan al Facultății de Științe și Arte
Universitatea din Târgoviște
Bulevardul Unirii 18 - 24, 130082 Targoviste, ROMANIA tel: +40-729851455
e-mail: radulescucristiana@yahoo.com
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CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ
DE CHIMIE ANALITICĂ

EDIȚIA I

Analytical Chemistry for a Better Life

Conferința s-a desfășurat în perioada 18 – 21 septembrie 2012, la Centrul

Internațional de Conferințe din cadrul Universității Valahia din Târgovişte. Prima

ediție a conferinței internaționale a fost organizată de Universitatea Valahia din

Târgoviște, Societatea de Chimie din România (cu implicarea membrilor Filialei

Târgoviște), Eurachem Romania, în cooperare cu DAC – EuChems, cu sprijinul

financiar al Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică (ANCS) precum și cu

sprijinul financiar al sponsorilor: Nitech, Thermo Scientific, Berd, Springer,

RoneXPrim, Analytic Jena, Sartorom, AMS2000, Agilrom Scientific, Ankersmid,

Redox, Merck, Hanna Instruments, LGC Standards.

La conferința s-au înscris 170 participanți, din 20 de țări (50 participanți
din străinătate și 120 din România) dintre care 125 cu lucrări. Conferința a fost de un
înalt nivel științific, au fost numeroase aprecieri la adresa organizării, precum și

asupra calității lucrărilor, astfel ca următoarea ediție a conferinței se va desfășura tot

la Târgoviște, în perioada 24-28 septembrie 2014.

Secțiunile conferinței, precum și programul complet sunt atașate ca și anexe la

acest raport.

Site-ul oficial al conferinței este www.icstm.ro/ICAC2012.

Imagini din timpul conferinței RO’ICAC-2012

Prof. Cristiana Rădulescu

Prodecan al Facultății de Științe și Arte
Universitatea din Târgoviște
Bulevardul Unirii 18 - 24, 130082 Targoviste, ROMANIA tel: +40-729851455
e-mail: radulescucristiana@yahoo.com
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