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In memoriam 

 

Costin D. Nenițescu – Profesorul 

 

Despre opera științifică a Academicianului C. D. Nenițescu s-a scris mult. 

Compușii sau reacțiile care îi poartă numele l-au consacrat ca personalitate marcantă 

în istoria universală a chimiei. Fiind unul din foștii studenți ai profesorului m-am 

gândit că ar trebui să scriu ceva despre modelul de Profesor care a fost ”Magistrul” 

cum îl numeau colaboratorii și studenții. 

Profesorul Nenițescu a determinat alegerea carierei mele profesionale. În anul 

1962 când a primit decorația ”Steaua Republicii Ordinul I” mă aflam în ultima clasa 

de liceu. Oscilam ca alegere pentru studiile viitoare între matematică, la care 

obținusem Mențiune la Olimpiada pe țară și chimie, la care făceam tot felul de 

experiențe la școală și acasă. Cu ocazia primirii decorației, în revista Știință și tehnică 

a apărut un articol despre activitatea domniei sale. Îmi amintesc și acum figura sa 

impozantă pe coperta revistei. Citind articolul m-am hotărât să mă înscriu la 

Politehnica din București, la Facultatea de Chimie Industrială. În urma rezultatelor 

obținute la examen (media peste 9 la cele 6 probe scris și oral la: matematică, fizică și 

chimie) am devenit studentă la Facultatea de Chimie Industrială. 

Am așteptat cu nerabdare anul II de facultate, mai precis cursul de chimie 

organică. Întradevăr, cursul era un adevărat spectacol. Participarea cadrelor didactice 

din catedră, în halate albe, proaspăt scrobite, experiențele legate de subiectul cursului, 

făcute de Sorin Roșca transformau cursul într-o călătorie minunată în lumea 

compușilor organici. Vreau să mărturisesc că m-am luptat să ocup un loc în primul 

rând din partea de la fereastră a amfiteatrului ce azi poartă numele Profesorului, pe 

care l-am păstrat tot cursul. Ceea ce te impresiona era claritatea și simplitatea cu care 

prezenta materia bogată din Cursurile publicate. Alegea ce era esențial și purta 

continuu un dialog cu noi, studenții. Examenul de anul II nu era ușor, la scris, care era 

eliminatoriu, aveai de tratat 10 subiecte din toată materia. Aici, de mare ajutor a fost 

asistentul pe care l-am avut, Dl Schiketanz, care ne-a antrenat mai abitir decât echipa 

națională de fotbal. Îmi amintesc ca dădeam teste, similare examenului, iar la ultimul 

test, dat înainte de examen, în laboratorul din corpul B, eram așa de amețiți că am 

vrut să ieșim prin peretele cu geamuri, în partea opusă ușii. 
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În afară de curs și examen, Profesorul făcea vizite inopinate la laborator. Când 

apărea în ușa laboratorului erai impresionat de figura sa impozantă și autoritară. Te 

străduiai să răspunzi cât mai corect dacă te intreba ceva. 

Am fost foarte fericită, în anul trei, când am fost admisă la cercul de chimie 

organică care consta în lucrări practice într-unul din laboratoarele catedrei. În anii III 

și IV am lucrat sub îndrumarea Dlui. Dr. Mihai Gheorghe, căruia îi datorez formarea 

mea pentru sinteza organică. Era un experimentator deosebit, fiind un novator în 

domeniu. În principal am făcut sinteze complexe de compuși utilizați apoi de 

colectivul Profesorului Margareta Avram, în experiențe legate de chimia 

ciclobutadienei. 

Speram să fac proiectul de diplomă la Dra. Avram, dar m-am trezit mutată la 

colectivul Dnei. Profesor Ecaterina Ciorănescu-Nenițescu, de care mi-am legat mai 

apoi, în mare parte, cariera profesională. În anul V, Profesorul Nenițescu mi-a spus să 

învăț limba germană. Am aflat mai târziu că a vrut să mă alăture grupului care pleca 

în Germania, la Karlsruhe, în cadrul schimburilor Nenițescu-Criegee. Nu am avut 

această șansă pentru că Rectorul Politehnicii s-a opus categoric. 

La terminarea facultății, fiind șef de promoție (media 9,98 și 10 la Examenul 

de Stat) ar fi trebuit să rămân la Catedra de Chimie Organică, cum de altfel îmi 

spusese și Profesorul Nenițescu. La repartiție am avut însă un șoc, când Suzana 

Gâdea m-a anunțat că nu pot rămâne în Politehnică. Am ieșit din sala de repartiții fără 

să-mi aleg un post, dar Doamna Ciorănescu a ieșit după mine și mi-a spus că am un 

loc, în colectivul său, la Centrul de Chimie Organică (CCO). O consolare pentru 

această întâmplare nefericită a fost invitația la cină, în minunata casă din Strada 

Școalei 8. A fost o experiență deosebită și le-am mulțumit în gând bunicilor mei care 

mă învățaseră să mănânc elegant. 

În anul 1968, tocmai se terminase noua construcție în care s-a mutat CCO așa 

că, împreună cu Dr. Mihai Gheorghe am ales laboratorul în care să lucrăm. Fiind în 

colectivul Dnei Ciorănescu, Profesorul ne vizita mai rar, Doamna având deplină 

independență profesională. Cel mai greu examen de chimie organică l-am dat la 

CCO, după un an de la angajare. Examenul se dădea oral, separat pentru fiecare dintre 

colegii mei, cu Profesorul Nenițescu ca examinator. Îmi amintesc că m-a ascultat o 

oră întreagă, din cele două volume de Chimie Organică. Am făcut față, cu toată 

emoția pe care o resimțeam. Privind în urmă mă gândesc că Profesorul se amuza să 

vadă până unde merg cunoștințele mele. 

Din păcate, a venit anul 1970 și Profesorul a dispărut dintre noi. A urmat o 

serie de ani nesiguri privind conducerea și statutul CCO. 

Înainte de a încheia povestirea vreau să menționez două evenimente legate de 

Profesorul Nenițescu. 

 În anii 90, pe când efectuam un stagiu postdoctoral în Australia, am participat 

la Conferința Națională de Chimie. Am prezentat un poster pe care era trecută ca 

autor și Dna Ecaterina Ciorănescu-Nenițescu. Un participant m-a intrebat dacă l-am 

cunoscut pe Profesorul Nenițescu. Când i-am spus că am studiat cu Profesorul, mi-a 

strâns mâna și m-a felicitat. Mi-a mărturisit că l-a cunoscut pe Profesor în America, la 

conferințele Max Tishler, și că a fost profund impresionat de cunoștințele și 

personalitatea acestuia. 
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 O a doua întâmplare este legată de Laureatul Premiului Nobel, George Olah. 

Cînd, în 1994, Olah a luat Nobelul ”pentru chimia ionilor de carboniu”, m-am bucurat 

pentru că lucram în domeniu și i-am scris o scrisoare de felicitare. M-a impresionat 

faptul că am primit răspuns. L−am întîlnit pe Olah la primul congres EUCHEMS, la 

Budapesta. Am avut ocazia, înaintea conferinței sale, să mă prezint și i-am mulțumit 

pentru răspunsul la scrisoare, menționând că am fost studenta Profesorului Nenițescu. 

Replica lui Olah a fost: 

 ”Mare savant și mare om!” Așa și a fost, un Savant, Profesor și un Om 

deosebit! 

 

 

Prof. Emerit Michaela Dina STĂNESCU,  

Universitatea AUREL VLAICU Arad, 

Habil. Universitatea POLITEHNICA București 

stanescumichaeladina@gmail.com 
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Omagiu Costin D. Nenițescu - creatorul Centrului  

de Chimie Organică 

 
Adaptare după  alocuțiunea ținută în Aula Academiei Române cu ocazia împlinirii  

a 120 de ani de la nașterea Magistrului 

 

 Cu ocazia aniversării a 120 de ani de la nașterea savantului Costin D. Nenițescu 

m-am aflat pentru a doua oară, în mod oficial în prestigiosul loc, Aula Academiei 

Române. Mi-am amintit că prima oară a fost în anul 1974 cu ocazia primirii premiului 

Nicolae Teclu din mâna președintelui de atunci al Academiei Romane, Acad. Miron 

Niculescu. Premiul îl primisem alături de doamna dr. Alice Marie Glatz pentru un 

grup de lucrări referitoare la studiul reacției Friedel-Crafts pe sisteme nesaturate. De 

data aceasta, prin prezența în acest loc am ocazia deosebită de a vorbi despre 

profesorul și conducătorul meu de doctorat, Acad. Costin D. Nenițescu, cel care a jucat 

un rol decisiv în formarea mea ca cercetător îndrăgostit de sintezele organice. 

Institutul de Chimie Organică și Supramoleculară, al cărui fondator și primul director 

a fost Costin D. Nenițescu îi poartă numele astăzi, ca recunoștință pentru contribuțiile 

sale științifice excepționale asupra cărora nu mi-am permis sa fac aprecieri. În 

schimb, am dorit să readuc la viață câteva momente pe care le-am trăit în preajma sa, 

fiind conștient că am mai rămas puțini care au avut acest privilegiu. 

 Primele amintiri le am din perioada când eram student și participam la 

cursurile ținute de profesorul Nenițescu. Cursurile erau  foarte interesante și nu 

reproduceau ad literam materialul din mult apreciata carte de chimie organică a 

Profesorului, ci aduceau numeroase informaţii de ultimă oră legate de subiectul 

dezvoltat. În aceeaşi ordine de idei trebuie spus că Profesorul a inaugurat minunatul 

curs de Mecanisme de Reacţie, cu un conţinut actual şi deosebit de interesant.    

 După terminarea facultăţii și a stagiului în producție am fost anunțat că 

profesorul Nenițescu se pregăteşte să pună bazele Centrului de Chimie Organică 

(CCO) şi doreşte să strângă câţiva dintre foştii săi studenţi alături de cercetătorii deja 

activi în fosta structură, Centrul de Cercetări Chimice al Academiei. Cu multa bucurie 

și emoție am intrat în acest nou centru de cercetări, CCO unde am găsit deja câţiva 

dintre foştii mei colegi cărora li s-au adăugat ulterior şi alţi absolvenţi. Un colectiv 

tânăr condus de nişte extraordinari profesori şi cercetători, în fruntea cărora stătea 

Magistrul. Pregătirea tinerilor cercetători era o preocupare majoră a Profesorului care 

considera că la progresul nostru ştiinţific trebuie să contribuie doctoratul şi eventuale 

burse în străinatate. Doctoratul era o adevarată piatră de incercare. Examenele la 

organică erau foarte pretenţioase, iar noi doream să arătam fiecare ce poate. 

Profesorul acorda o importanţă deosebită conţinutului tezei şi formei de prezentare. 

Cred că am redactat cel puţin 4 variante diferite până să fie aprobată varianta finală. 

Ce am văzut atunci am încercat, cât am putut, să aplic şi în cazul doctoranzilor mei. 

 Ca director al CCO, Academicianul Neniţescu a dus o luptă nesfârşită cu 

regimul de atunci. Directoarea Centrului de Cercetari Chimice (ICECHIM) era Elena 

Ceaușescu, tovarășa, care se amesteca în toate treburile legate de cercetarea chimică. 

În dorinţa de mărire, aceasta a considerat că toată chimia trebuie să fie sub aceeaşi 

pălărie, pălăria ei, atât ca organizare cât şi ca locaţie. Profesorul a luptat cu toate 

forţele să evite ca cercetările în chimia organică să-și piardă identitatea. Şi primul 
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lucru pe care l-a făcut a fost să argumenteze necesitatea ca Secţia de Chimie Organică 

a ICECHIM-ului să funcţioneze într-un local separat. Lupta, la care parţial am fost de 

faţă, a fost inegală, dar a adus, în cele din urmă, victoria. Dar nu ştiu dacă strădaniile 

fără număr depuse de Profesor nu i-au scurtat acestuia viaţa.   

     În timpul construcţiei, Magistrul a acordat atenţie celor mai mici amănunte, 

cerând o documentare solidă asupra structurii altor laboratoare de chimie organică din 

străinătate. Aşa, de exemplu, a dorit vid centralizat pe etaje, un număr mare de accese 

la alimentare cu gaze, sau un număr suficient de prize electrice, chiar şi de 110 V. 

Laboratoarele pentru metodele fizice de analiză sau de analiză elementară au primit o 

atenţie deosebită. Trebuie să spun că și atelierele mecanice şi de sticlărie au fost 

utilate exemplar. Din păcate Directorul Centrului nu s-a mai putut bucura de localul 

nou decât 2 ani! 

     Doresc să atrag atenţia celor care activează în proaspăt şi frumos 

reamenajatul Institut de Chimie Organică şi Supramoleculară că se află, la propriu şi 

la figurat, sub acoperământul datorat Magistrului Chimiei româneşti – Academicianul 

Costin D. Neniţescu. 

 

 

Dr. Ing. CPI Alexandru C. RĂZUŞ 

Institutul de Chimie Organică şi Supramoleculară  

C.D. Nenițescu al Academiei Române 

acrazus@yahoo.com 
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Cercetări recente în România 

 

Metasuprafețe plasmonice aleatorii pentru îmbunătățirea 

performanțelor suprafețelor cu proprietăți analitice. 

Intensificarea fluorescenței biosenzorilor (FLEN) 

 

1. Introducere 

2. Materiale și metode pentru studii FLEN 

3. Modelare, simulare și experimente FLEN  

    3.1. Modelarea și simularea metasuprafețelor plasmonice utilizate în FLEN 

    3.2. Experimente FLEN pe diferite materiale 

4. Concluzii 

 

1. Introducere 

În prezent în domeniul biomedical există o nevoie tot mai mare de a găsi 

metode fiabile, rapide și ieftine pentru monitorizarea interacțiunilor intermoleculare, 

detectarea cancerului și studiul celulelor. Metode precum ELISA, spectrometria de 

masă sau tehnicile de reacție de polimerizare în lanț (PCR) sunt costisitoare din cauza 

consumului mare de reactiv și a necesității de personal calificat [1]. O alternativă la 

aceste abordări este utilizarea biosenzorilor pe bază de fluorescență (FL), deoarece 

multe dintre metodele tradiționale de bioimagistică și biodetecție se bazează pe 

fluorescență. O metodă de a crește răspunsul biosenzorilor este de a folosi efectul 

metasuprafețelor pentru îmbunătățirea fluorescenței (FLEN), ceea ce duce la o 

detecție rapidă și sensibilă pentru diferite probe biologice, cum ar fi proteine și 

anticorpi [2-11], ADN [12 –17], celule [18,19] și biomarkeri de cancer [20–23]. În 

acest fel, în funcție de aplicația dorită, pot fi dezvoltați și optimizați biosenzori bazați 

pe metasuprafețe. 

Metasuprafețele sunt nano-platforme formate din rețele periodice de nano-

antene metalice sau dielectrice, cu diferite forme și dimensiuni care susțin rezonanțe 

[24], modelate pe un substrat, pe care sunt depuși fluorofori. Metasuprafețele au fost 

folosite deja pentru fabricația de componente optice plate, cum ar fi grătare, lentile, 

modelatori de fascicule (măști holografice de fază, filtre de culoare și substanțe 

absorbante) [25–30], dar și pentru biosenzori [31–35], celule solare, scuturi solare și 

fotodetectoare [36–53]. În ultimii ani s-a demonstrat că au potențialul de a controla 

propagarea și emisia radiației și la scară nanometrică depășind astfel limita de difrație. 

Prin urmare, datorită proprietăților lor importante, metasuprafețele au fost 

investigate intens ca platforme pentru FLEN. În mod specific, metasuprafețele 

fluorescente și emitente de radiație pot fi obținute prin acoperirea lor cu straturi ce 

conțin puncte cuantice (QDs), molecule de colorant și prin integrarea 

semiconductorilor cu bandă interzisă în arhitectura metasuprafeței [54-56]. Mai mult 

decât atât, în funcție de morfologia structurii, a fost obținut FLEN folosind 

metasuprafețe cu doi coloranți cianinici (Cy3 și Cy5) [57]. Metasuprafețele dielectrice 

au fost studiate și pentru a îmbunătăți rezoluția unui microscop de fluorescență [58]. 
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Rolul jucat de metasuprafețe în FLEN este dublu: în primul rând, datorită rezonanței 

plasmonice, câmpul electromagnetic de excitare crește în apropierea nanoantenelor; în 

al doilea rând, datorită efectului Purcell [59] care apare în cavitățile electromagnetice 

ale metasuprafețelor, rata de recombinare radiativă se mărește contribuind la FLEN [60]. 

O metodă de îmbunătățire a fluorescenței este configurarea nanostructurilor 

metalice pe un substrat, obținând o structură adecvată pentru creșterea intensității 

câmpurilor electromagnetice localizate, crescând astfel caracteristicile de excitare ale 

fluoroforilor plasați în apropierea acestora. Deși această abordare este simplă, prezintă 

dezavantajul că este consumatoare de timp și utilizează procese tehnologice 

costisitoare pentru a obține o platformă cu nanostructuri cu geometria dorită pe o 

suprafață mare. În plus, există o dependență puternică a FLEN de dimensiunile și 

formele nanostructurii. De exemplu, FLEN se manifestă în cazul geometriilor sferice, 

în timp ce pentru modelele de tip nanotije, apare un efect de stingere semnificativ 

[61]. O cale de a ocoli această problemă este utilizarea structurilor de metasuprafețe 

proiectate in-house. Aceasta se bazează pe un concept nou în nanofotonică, care 

adaptează forma câmpurilor optice prin nanostructurarea substraturilor [62].  

Până în prezent, analiza intensificării emisiilor de fluorescență a fost efectuată 

cel mai frecvent utilizând unul dintre următoarele materiale: aur, argint sau aluminiu 

ca nanostructuri metalice modelate pe un substrat și nanoparticule (NPs) depuse pe o 

suprafață funcționalizată. Folosind aceste materiale pot fi controlate distanța dintre 

nanostructură și fluorofor și gradul de agregare a NPs pentru a se obține rezultatul 

dorit [63]. 

O structura de metasuprafață optimizată poate crește de până la 450 de ori 

intensitatea fluorescenței a moleculelor de colorant în NIR în comparație cu o 

suprafață plană [56]. Acest articol prezintă rezultatele cercetărilor privind obținerea de 

metasuprafețe low-cost constând din agregate cu distribuții aleatorii de nanoparticule 

metalice de aur, aluminiu și argint pe substraturi de siliciu și sticlă, care conduc la 

îmbunătățirea fluorescenței în comparație cu rezultatele obținute pe structuri 

proiectate artificial. Au fost prezentate în continuare procesele tehnologice necesare 

obținerii acestor configurații, ce constau în depunerea de filme metalice ultrasubțiri 

(discontinue sau tratate termic pentru a obține nanostructuri) pe substraturi de siliciu 

și sticlă. Agregatele de nanostructuri obținute au fost caracterizate din punct de vedere 

morfologic, pentru a afla parametrii geometrici (forme, dimensiuni și configurații). 

S-a efectuat o investigație experimentală aprofundată a dependenței FLEN de 

parametrii geometrici ai metasuprafețelor, precum și de materialele folosite pentru 

fabricația acestora, cu scopul final de a obține suprafețe mari (1,5/2 cm2) de platforme 

și a unor metasuprafețe ieftine compuse din nanostructuri care au moduri de rezonanță 

corespunzătoare spectrelor de absorbție și emisie de fluorescență pentru colorantul 

Rodamina 6G. Această lucrare nu a fost o analiză microscopică, ci mai degrabă una 

fenomenologică, cu scopul de a obține rezonanțe plasmonice și de îmbunătățire a 

câmpului la o lungime de undă care se suprapune cu lungimea de undă de excitație a 

fluoroforului. Scopul investigațiilor experimentale a fost acela de a demonstra că 

FLEN poate fi obținută pe suprafețe mari folosind un proces cu costuri reduse 

conducând la platforme ieftine de detecție pentru aplicații de biodetecție în domeniul 

spectral vizibil. 
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2. Materiale și metode prntru studii FLEN 

Substraturile utilizate în acest studiu au fost plachete din sticlă optică și siliciu 
(100, SIEGERT WAFER GmbH, Aachen, Germania). Dimensiunile probelor au fost 
de 2×2 cm2 pentru substratul de sticlă și 1,5×1,5 cm2 pentru substratul de siliciu. 
Protocolul de curățare a substratului a implicat mai mulți pași cu un timp de aplicare 
de 10 minute fiecare: (a) ultrasonare în soluție Extran (Extran® MA 02 Neutral, 
Merck KGaA, Darmstadt, Germania), (b) clătire cu apă deionizată, (c) tratament în 
soluție piranha (H2SO4:H2O2 = 3:1), (d) clătire cu apă deionizată și (e) uscare în alcool 
izopropilic. După curățare, probele au fost acoperite cu filme metalice foarte subțiri. 
Toate metalele au fost depuse prin evaporare cu fascicul de electroni (e-beam) cu 
echipamentul de depunere TEMESCAL FC-2000 (Temescal, Livermore, CA, SUA). 
În toate cazurile, presiunea a fost de 5 × 10-7 Torr și viteza de depunere de 0,1 Å/s. 
Pentru a obține un strat de metal nanostructurat care acționează ca o metasuprafață 
plasmonică, s-au depus atât straturi discontinue (s-au depus cantități echivalente cu 
grosimea unor filme foarte subțiri de 2–4 nm,) cât și straturi continue, care au fost 
nanostructurate prin tratare termică. 

Tratamentul termic pentru definirea nanostructurilor aleatorii ale 
metasuprafeței în cazul straturilor metalice mai groase a fost efectuat folosind o plită 
programabilă HP61 (de la Torrey Pines Scientific) la o temperatură de 250 °C timp de 
30/60 min, la o temperatură a camerei controlată la 22 °C și 40% umiditate. Aceste 
tratamente au fost aplicate pentru straturile de argint cu grosimea de 15, 20 și 30 nm 
în vederea obținerii structurilor de meta-atomi ce alcătuiesc o metasuprafață. 

Filmele de colorant Rodamina 6G (R6G, 252433, Sigma-Aldrich, St. Louis, 
MO, SUA, Figura 1a) dispersate în polimetilmetacrilat (MICROCHEM 950 PMMA 
A4 de la Kayaku Advanced Materials, Inc., Westborough, MA, SUA) au fost depuse 
peste straturile metalice nanostructurate. Au fost testate trei concentrații de colorant 
C1 = 50 µM, C2 = 10 µM și C3 = 5 µM în soluție de polimetrilmetacrilat (PMMA) 
4% în anisol. Stratul PMMA-R6G a fost depus prin centrifugare (spin-coating) 
folosind SUSS MicroTec LabSpin 8 (SUSS MicroTec SE, Garching bei München, 
Germania) la trei viteze de depunere (3000, 4500 și 6000 rpm). 

Grosimea polimerului a fost măsurată prin utilizarea metodei elipsometrice 
utilizând elipsometrul spectroscopic SE 800 XUV (Tabelul 1). 

Tabelul 1. Grosimea stratului R6G:PMMA. 

Viteza de rotație a discului (rpm) Grosime (nm) 

3000 233 ± 4 

4500 187 ± 3  

6000 169 ± 5.5  

Caracterizările morfologice ale probelor obținute au fost efectuate utilizând 

microscopia electronică de baleiaj (SEM- Field Emission pe un Scanning Electron 

Microscope (FEG-SEM) -Nova NanoSEM 630 (FEI Company, Hillsboro, OR, SUA) 

și stația de lucru pentru litografie cu fascicul de electroni și nanoinginerie — e-Line -

Raith GmbH, Dortmund, Germania). 

Emisiile de fotoluminiscență staționare (și măsurătorile de absorbție optică) au 

fost măsurate folosind un spectrometru de fluorescență FLS920 (Edin. Inst. Ltd., 

Livingston, Marea Britanie) echipat cu o lampă de Xe 450 W cu arc ca sursă de 

excitație. Emisia probelor a fost măsurată pentru o excitare cu λ = 480 nm. Spectrele 
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arată o bandă de emisie centrată în jurul a 550 nm, care a fost caracteristică filmelor 

subțiri de Rodamină 6G (vezi Secțiunea 3). 

Pentru modelarea și simularea metasuprafețelor plasmonice utilizate în FLEN 

s-a utilizat metoda diferențelor finite în domeniul timp (FDTD), cu ajutorul unui 

program comercial OptiFDTD (OptiWave, Ottawa, ON, Canada). Mai multe detalii 

despre parametrii de simulare utilizați la adaptarea unei structuri de metasuprafață 

pentru FLEN sunt prezentate în [64]. 

Materialele și parametrii investigați sunt arătați în Tabelul 2. 

Tabelul 2. Materiale și parametri pentru studii FLEN. 

 

Substrat Metal investigat 

Grosimea stratului 

(masă echivalentă) 

 (nm) 

[R6G] 

(µM) 

Viteza de rotație a 

discului 

(rpm) 

Sticlă 

și 

Siliciu 

Aluminiu 2; 4  C1= 50  

C2= 10 

 C3= 5 

 

3000; 4500; 6000 

 

Aur 2; 4 

Argint 2; 4; 15; 20; 30 

 

În figura 1a este prezentată structura chimică a fluoroforului Rodamina 6G și 

în figura 1b imaginea stilizată a unei platforme propuse bazată pe o metasuprafață 

plasmonică aleatorie, concepută pentru FLEN. 

 
 

(a) (b) 

Figura 1. (a) – Structura pentru Rodamina 6G și (b) – platformă pentru îmbunătățirea 

fluorescenței bazată pe o metasuprafață plasmonică aleatorie. 

 

3. Modelare, simulare și experimente FLEN 

Pentru a înțelege îmbunătățirea fluorescenței în probele studiate, s-au 
examinat structurile formate prin depunerea unor filme metalice subțiri. În esență, ele 
pot fi considerate agregate de nanoparticule metalice cuplate, prezentând o distribuție 
aleatorie de dimensiuni, forme și configurații, care, în unele cazuri, prezintă separații 
spațiale clare, iar în alte cazuri sunt sudate între ele. Deoarece aceste nanoparticule 
prezintă moduri plasmonice rezonante (așa cum se poate vedea în simulări), 
îmbunătățirea fluorescenței poate fi descrisă în termenii a două fenomene 
contributive: îmbunătățirea câmpului electromagnetic local (care există între 
nanoparticule), care duce la o creștere a excitației și la creșterea dezintegrării 
radiative datorită efectelor Purcell [65]. Un alt fenomen prezent în aceste structuri, 
care dăunează fluorescenței, este transferul de energie de la moleculele de fluorofor la 
nanoparticulele metalice, ce conduce la dezintegrare non-radiativă. Acest fenomen 
este dependent de distanța dintre cromofor și particulele metalice, astfel încât pentru o 
distanță mică între ele, fluorescența este suprimată, ducând la stingere. Prin urmare, 
răspunsul de fluorescență al agregatelor de nanoparticule și al configurațiilor 
cromoforilor rezultă din interacțiunea dintre fenomenele menționate mai sus, astfel 
încât pentru realizarea FLEN este necesară optimizarea structurilor atât în ceea ce 
privește parametrii geometrici, cât și de material ai structurilor. 
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Pentru a obține platforme FLEN cu costuri reduse, s-a început studiul prin 

investigarea influenței unor filme metalice discontinue ultra-subțiri asupra emisiei de 

fluorescență. Metalele selectate pentru această analiză au fost aurul (Au), aluminiul 

(Al) și argintul (Ag). 

3.1. Modelarea și simularea metasuprafețelor plasmonice utilizate în FLEN 

S-au efectuat simulări pentru a evalua îmbunătățirea excitației și a emisiei de 
fluorescență, datorită rezonanțelor plasmonice care apar între meta-atomii 
metasuprafeței cu distribuție aleatorie. Pentru a determina dacă structurile propuse 
oferă o îmbunătățire a câmpului electromagnetic localizat și rezonanțe plasmonice, 
care pot crește excitarea fluoroforilor pe un substrat de siliciu, s-a analizat numeric o 
metasuprafață metalică folosind metoda diferențelor finite în domeniul timp (FDTD). 
Simularea tridimensionala (3D) a unei astfel de structuri aleatorii nu este o sarcină 
banală. Pentru a depăși această provocare, s-a proiectat o celulă elementară, care a 
constat într-o distribuție aleatorie a unor nanocilindri cu diametre aleatorii, impunând 
condiții periodice la limită pentru a induce un efect periodic artificial. Numărul mare 
de nanocilindri din celula elementară asigură distribuția aleatorie a elementelor pe o 
arie mult mai mare decât dimensiunea celulei și astfel simulează metasuprafața dorită. 
Pe direcția de propagare (Z), au fost utilizate condițiile de absorbție a stratului perfect 
adaptat (Perfect matching layers -PML) pentru a minimiza reflexiile care ar putea 
apărea atunci când radiația incidentă atinge marginea domeniului de simulare. 

 
Figura 2. Celula elementară cu distribuție aleatorie a nanocilindrilor. 

Având în vedere rezultatele experimentale (prezentate în Secțiunea 3.2) s-a 
investigat numeric îmbunătățirea câmpului electromagnetic obținut pe o metasuprafață 
aleatorie cu meta-atomi de argint. Înălțimea meta-atomilor simulați este de 60 nm - 
înălțime medie a nanostructurilor de argint măsurată din caracterizări SEM, iar 
diametrele selectate au fost cuprinse între 70 nm și 150 nm. Simulările 3D-FDTD au 
fost efectuate folosind o undă continuă (Continues wave - CW) de la o lungime de 
undă specifică Rodaminei 6G din spectrele de absorbție și emisie ale acesteia. 
Folosind îmbunătățirea mediată a câmpului dintre nanocilindri rezultată din fiecare 
simulare s-a obținut un spectru complet de îmbunătățiri ale câmpului electromagnetic 
pentru a demonstra originea diferitelor creșteri de fluorescență (Figura 3a). Figurile 3b 
și 3c prezintă câmpul electromagnetic localizat oferit de metasuprafețe. S-a observat 
că la o lungime de undă de 480 nm (excitația R6G folosită în experimentele 
efectuate), câmpul electromagnetic prezintă o îmbunătățire medie de șapte ori 
(Figura 3b). La o lungime de undă de 550 nm (emisia lui R6G), câmpul arată o 
îmbunătățire medie de treisprezece (Figura 3a) cu o îmbunătățire maximă de 
șaptesprezece ori (a se vedea Figura 3c). Se remarcă faptul că intensificarea a fost 
luată în considerare prin medierea câmpurilor electromagnetice prezente în spațiile 
dintre nanocilindri care compun celula elementară. 
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(a)  

  
(b) (c) 

Figura 3. (a) Intensificarea medie a câmpurilor electromagnetice în funcție de lungimea de 

undă: (b) Configurațiile câmpului pentru o metasuprafață aleatorie de argint la lungimea de 

undă de 480 nm; (c) Configurațiile câmpului pentru o metasuprafață aleatorie de argint la 

lungimea de undă de 550 nm. 

 

Rezultatele simulării demonstrează că acest tip de structuri prezintă moduri 

plasmonice rezonante, care conduc la îmbunătățirea câmpului electromagnetic local 

atât la excitare, cât și la emisie pentru R6G. Acest efect conduce la o creștere a 

excitării atunci când cromoforii se află în apropierea metasuprafeței. 

 

3.2. Experimente FLEN pe diferite materiale  

Experimentele s-au început prin investigarea răspunsului fluorescent al unui 

substrat de siliciu fără film metalic, acoperit cu un film de R6G:PMMA, care a fost 

selectat ca referință (pentru fiecare concentrație) pentru a identifica factorul de 

îmbunătățire oferit de structurile metasuprafeței. Factorul de îmbunătățire este 

calculat ca raport între valoarea maximă de îmbunătățire și intensitatea referinței 

(Tabelul 3). 

Primele metasuprafețe aleatorii analizate au constat dintr-un film metalic 

discontinuu de 2 nm grosime (masa echivalentă) depus pe substrat de siliciu, așa cum 

se arată în micrografiile SEM din Figura 4. Straturile de Au prezintă structuri grupate 

(clustere) cu diametre mai mici, dispersate neuniform. Micrografiile SEM arată că 

stratul de Al prezintă structuri aleatorii cu un model monodispers, în timp ce stratul de 

Ag are nanoparticule de diferite dimensiuni plasate la distanțe diferite. 
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Figura 4. Micrografii SEM ale unui film metalic de 2 nm (masă echivalentă) de:  

(a) Au, (b) Al, (c) Ag. 

Peste nanostructurile metalice au fost depuse straturi de PMMA dopate cu 

R6G în trei concentrații diferite. Figura 5 arată intensitatea fluorescenței R6G în 

prezența metasuprafețelor metalice în comparație cu referința. În medalionul figurilor, 

este prezentat un grafic pe scală logaritmică pentru a evidenția ordinele de mărime. 

Îmbunătățirea fluorescenței cu ajutorul metasuprafețelor de Au este mică pentru 

concentrații mici de fluorofori în stratul PMMA (Figura 5a). Doar pentru concentrații 

mari de R6G în PMMA (C1) a fost observată o îmbunătățire semnificativă a emisiei 

de fluorescență. Aceeași comportare poate fi observată și în cazul metasuprafețelor de 

Ag (Figura 5c). În cazul metasuprafețelor de aluminiu, concentrația are o influență 

foarte scăzută asupra îmbunătățirii emisiei de fluorescență (Figura 5b). Acest lucru se 

datorează nanostructurilor cu adevărat subțiri (înălțimi între 3 și 5 nm, Tabelul 3) care 

pot găzdui, în apropiere, doar un număr limitat de molecule de fluorofor, aproximativ 

independent de concentrația de colorant. Avantajul acestor structuri de Al este că 

conduce la cea mai mare creștere a intensității fluorescenței pentru cele mai subțiri 

straturi de fluorofor dispersate în PMMA. 

 
Figura 5. Îmbunătățirea intensității fluorescenței folosind filme metalice de 2 nm  

(masă echivalentă) pe substrat de siliciu (în medalion sunt FLEN cu scară Y logaritmică):  

(a) meta-atomi de Au; (b) meta-atomi de Al; (c) meta-atomi de Ag. 

Figura 6 prezintă o comparație a emisiei de fluorescență obținută pe cele trei 

tipuri de straturi metalice având ca referință siliciul fără film metalic. Rezultatele 

comparative au fost obținute pentru straturi R6G:PMMA de aceeași grosime (depuse 

cu o viteză de 6000 rpm timp de 40 s) și la aceeași concentrație (C3). Aceste straturi 

au fost selectate pentru a demonstra că se poate obține o îmbunătățire importantă a 

fluorescenței pentru concentrații scăzute de colorant în filmele subțiri. Se poate 

observa că metasuprafața cu elemente de Al oferă cel mai bun răspuns în fluorescență 

în comparație cu alte metale. FLEN este influențat de distanța dintre nanoparticulele 

de aluminiu, precum și de înălțimile și diametrele acestora, care sunt aproape 
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constante pe suprafața probei, oferind posibilitatea ca majoritatea rezonanțelor 

plasmonice să interacționeze corespunzător și să crească intensitatea fluorescenței. 

Îmbunătățirea emisiei de fluorescență în prezența metasuprafeței este considerabil 

mai mare pentru toate tipurile de metal. 

 
Figura 6. Îmbunătățirea fluorescenței pentru trei tipuri de metasuprafețe  

(filme subțiri nanostructurate de 2 nm grosime de Al, Ag și Au)  

pentru film subțire R6G:PMMA-C3 depus la 6000 rpm. 

Cel mai mare factor de îmbunătățire (de 204, Figura 6) se obține cu 

metasuprafața care prezintă monodispersie, separare spațială clară și distribuție 

aproape periodică a nanostructurilor (meta-atomi de Al) pe substratul de siliciu după 

depunere (Figura 4b). În acest caz, distanța dintre nanostructurile metalice, precum și 

înălțimile și diametrele acestora, oferă posibilitatea ca majoritatea rezonanțelor 

plasmonice să interacționeze în mod corespunzător, rezultând o multitudine de puncte 

de îmbunătățire a câmpului electromagnetic localizat, distribuite uniform pe 

suprafață. Distanțele mai mari observate în cazul filmelor de Au și Ag au ca rezultat o 

intensitate mai mică, oferind factori de îmbunătățire mai mici (17 și 102). 

 
Figura 7. Micrografii SEM ale unui strat metalic de 4 nm (masă echivalentă) de:  

(a)-Au, (b)-Al, (c)-Ag. 

Următoarea investigație a fost efectuată pe metasuprafețe compuse din meta-

atomi obținuți prin depunerea unui film metalic de 4 nm grosime (masă echivalentă). 

Micrografiile SEM pentru această grosime depusă, de asemenea, arată diferite 

morfologii specifice fiecărui metal (Figura 7). Se poate observa că în cazul Au și Al, 

meta-atomii nu mai sunt elemente individuale (ca în Figura 6), ci s-au sudat. 

Metasuprafața de Ag are elemente bine definite de diferite dimensiuni dispuse 

uniform pe suprafața de siliciu, prezentând un model similar cu stratul de Al de 2 nm 

(masă echivalentă). 
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Influența meta-atomilor metalici asupra intensității fluorescenței pentru cele 

trei concentrații este prezentată în Figura 8. Pentru toate cele trei metale 

îmbunătățirea depinde de concentrațiile de R6G dispersat în PMMA. Pentru 

metasuprafețele de Au, intensitatea fluorescenței este mică pentru concentrații mai 

mici (C2, C3), așa cum se poate vedea în Figura 8a. Numai pentru cea mai mare 

concentrație (C1) se poate observa o creștere semnificativă a emisiilor de 

fluorescență. Figurile 8b si 8c indică faptul că metasuprafețele pe bază de Al și Ag 

îmbunătățesc fluorescența la toate cele trei concentrații de R6G în PMMA; cu toate 

acestea, metasuprafața pe bază de Ag prezintă un factor de îmbunătățire cu aproape 

un ordin de mărime mai mare decât în cazul Al. 

 

 
Figura 8. Îmbunătățirea intensității fluorescenței pentru filme metalice de 4 nm 

(masă echivalentă) pe substrat de siliciu (în medalion sunt FLEN cu scară Y logaritmică) 

pentru: (a) meta-atomi de Au; (b) meta-atomi de Al; (c) meta-atomi de Ag. 

 

Intensitatea emisiei fluorescenței este mai mare (de 289 ori) atunci când se 

utilizează o metasuprafață de Ag datorită geometriei și separării spațiale a meta-

atomilor. Pentru Au și Al, prezența rețelei de tipul ochiuri de plasă, duce la o stingere 

a intensității fluorescenței, care prezintă îmbunătățiri mici de 12 si respectiv 38 de ori. 

Figura 9 prezintă influența structurilor metasuprafeței asupra spectrului de emisie de 

fluorescență pentru R6G:PMMA-C3 depus cu o viteză de 6000 rpm timp de 40 s. 

 

 
Figura 9. Îmbunătățirea fluorescenței pentru trei tipuri de metasuprafețe (filme 

subțiri nanostructurate de Al, Ag și Au de 4 nm grosime) pentru filmul subțire de 

R6G:PMMA-C3 depus la 6000 rpm. 

Rezultatele arată o dependență clară a FLEN de geometria și distribuția 

nanostructurilor metalice pe suprafața de siliciu. 
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Pentru a evidenția avantajul dispersiei fluoroforului în PMMA, s-a analizat și 

intensitatea emisiei de fluorescență pentru R6G dispersat în etanol și depus pe 

metasuprafețe pe bază de Al de 4 nm grosime. În Figura 10 se poate vedea faptul că 

răspunsul în fluorescență a R6G/etanol depus pe o metasuprafață metalică aduce o 

îmbunătățire evidentă față de referință, dar intensitatea obținută atunci când R6G a 

fost dispersat în PMMA este mult mai mare. Astfel a fost apreciat ca rolul PMMA 

este de a proteja proprietățile luminiscente ale fluoroforului de degradare la uscare în 

atmosferă normală. 

 

 
Figura 10. Influența PMMA asupra FLEN. 

Având în vedere rezultatele experimentale obținute pe nanostructuri cu 

grosimi de 2, 4 nm și simulările pentru metasuprafețe bazate pe nanostructuri de Ag 

înalte de 60 nm, s-au continuat investigațiile folosind straturi cu grosimi de depunere 

mai mari (15, 20, 30 nm). Pentru a obține meta-atomi individuali, straturile depuse au 

fost supuse unui tratament termic, după care argintul s-a agregat formând 

nanostructuri cu diferite geometrii și dimensiuni. Toate tratamentele au fost efectuate 

la o temperatură de 250 °C, timp de 30 min (15 nm) sau 60 min (20 și 30 nm). După 

tratamentul termic, stratul inițial de 15 nm prezintă semisfere individuale aplatizate cu 

diametre între 40 și 260 nm și înălțimi între 50 și 90 nm (Tabelul 3). Stratul tratat 

termic de 20 nm prezintă nanostructuri sudate cu o structura tip labirint cu dimensiuni 

între 200 și 600 nm și înălțimi între 80 și 110 nm (Tabelul 3). Morfologia stratului de 

30 nm obținut după tratare termică are un aspect asemănător cu ochiurile unei rețele 

cu o înălțime medie de aproximativ 120 nm (Tabelul 3). Figura 11 prezintă 

micrografiile SEM ale acestor trei straturi de argint după tratamentul termic. 

 
Figura 11. Micrografii SEM ale straturilor groase de Ag după tratamentul termic specific 

efectuat pentru a obține meta-atomii metalici: (a)—15 nm, (b)—20 nm, (c)—30 nm. 
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Figura 12 arată influența grosimii de meta-atomi de Ag pe un substrat de 

siliciu, asupra FLEN. Factorul de îmbunătățire crește odată cu înălțimea 

nanostructurilor de argint, deoarece numărul de molecule de fluorofor care 

interacționează în apropierea nanostructurilor metalice crește. În acest caz, stratul de 

30 nm oferă cea mai mare creștere a intensității (Tabelul 3) deoarece înălțimile 

nanostructurilor sunt comparabile cu grosimea stratului R6G:PMMA, astfel încât 

aproape toate moleculele de fluorofor pot interacționa cu rezonanțele plasmonice. 

 
Figura 12. Influența metasuprafețelor de Ag pe substrat de siliciu asupra FLEN. 

Ținând cont de rezultatele obținute pe substrat de siliciu, s-a continuat studiul 

FLEN pe substrat de sticlă pentru straturile metalice cu grosimi de 15, 20 și 30 nm Ag 

preparate în aceleași condiții ca mai sus. Rezultatele sunt prezentate în Figura 13. 

După cum se poate observa, factorul de îmbunătățire a intensității fluorescenței atinge 

valori de până la 11 pentru stratul de 30 nm în comparație cu referința (R6G:PMMA 

pe sticlă). 

 

 
Figura 13. Influența metasuprafețelor de Ag/ substrat de sticlă asupra FLEN. 

Rezultatele obținute sunt rezumate în Tabelul 3, care arată că pentru 

metasuprafețele obținute prin depunerea și tratarea termică a unui strat de Ag  

substratul de siliciu aduce o îmbunătățire mai bună a fluorescenței decât substratul de 

sticlă pentru toate concentrațiile investigate. Cu toate acestea, chiar și pentru 

substraturile din sticlă, îmbunătățirea fluorescenței obținută cu metasuprafețele pe 

bază de Ag este semnificativă și utilă în aplicațiile de biodetecție. 
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Tabelul 3. Factorul de îmbunătățire a fluorescenței (FIF) obținut pe filme metalice depuse 

pe diferite substraturi. 
Substrat 

 

Metal Grosimea 

stratului 

metalic (masă 

echivalentă) 

(nm) 

Înălțimea 

nanostruc-

turilor 

(nm) 

Intensitate FL (u.a.) FIF 

Referință Metasuprafa

ță 

Siliciu Au 2 7-12 0,83 14,33 17 

4 11-16 0,83 9,96 12 

Al 2 3-5 0,83 169,18 204 

4 10-12 0,83 31,17 38  

Ag 2 8-13 0,83 84,49 102 

4 12-17 0,83 240,00 289 

15 50-90 0,83 180,00 217 

20 80-110 0,83 269,51 325 

30 106-140 0,83 350,77 423  

Sticlă Ag 15 - 314,19 2850,74 9 

20 - 314,19 3137,23 10 

30 - 314,19 3499,00 11 

*Substrat de siliciu fără film metalic, acoperit cu un film de R6G:PMMA (R6G este la 

concentratia C3 din Tabelul 2) 

Un alt factor important în obținerea unei îmbunătățiri optime a intensității 

fluorescenței este distanța dintre particulele de fluorofor și structurile metalice [63, 

66]. Astfel, din cauza vitezei mari de oxidare a argintului în contact cu atmosfera, pe 

suprafața acestuia se formează un strat de oxid care permite separarea fluoroforului de 

componentele metalice. Această distanță conduce la minimizarea efectului de stingere 

și la un bun transfer de energie între moleculele fluorescente și nanostructuri. Efectul 

invers se observă în cazul Al, unde distanța este mai mică și deci FLEN are valori mai 

mici, dar și în cazul Au, unde fluoroforul este în contact direct cu metalul, rezultând 

valori foarte scăzute ale FLEN datorită suprimării fluorescenței. 

 

4. Concluzii 

Pentru a demonstra îmbunătățirea emisiei de fluorescență cu ajutorul 

platformelor cu metasuprafețe plasmonice au fost analizați numeric parametrii spațiali 

și geometrici ai meta-atomilor aranjați aleatoriu. A fost studiată influența 

nanostructurilor metalice plasate pe substraturi de siliciu/sticlă asupra intensității 

fluorescenței în comparație cu substraturile plane. S-au selectat metalele cel mai 

frecvent utilizate în dezvoltarea structurilor plasmonice (aur, aluminiu, argint). S-au 

folosit trei concentrații de Rodamină 6G dispersate în PMMA depuse pe structurile 

metasuprafeței. 

Analizând structurile obținute prin depunerea de filme metalice ultrasubțiri 

discontinue, s-a constatat că metasuprafețele de Al obținute dintr-un strat cu masa 

echivalentă de 2 nm grosime duc la o îmbunătățire a emisiei de fluorescență de 

204 ori, în timp ce metasuprafețele pe bază de Au și Ag duc la un factor de 
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îmbunătățire de 17 și, respectiv, 102. Pentru filmele metalice cu grosimea de 4 nm 

(masă echivalentă), cel mai bun FLEN este obținut cu Ag (o îmbunătățire de 289 de 

ori), în timp ce Au și Al prezintă valori relativ scăzute (îmbunătățirea fluorescenței de 

12 și 38 de ori). Aceste valori au fost obținute pentru concentrația de Rodamina 6G de 

5µM și pentru o rată de depunere de 6000 rpm pentru 40 s a stratului R6G:PMMA. 

Prin investigarea rolului straturilor mai groase de Ag (15, 20, 30 nm - filme 

subțiri nanostructurate prin tratare termică) asupra fluorescenței, s-a demonstrat că 

factorul de îmbunătățire crește odată cu înălțimea nanostructurilor. Mărirea 

dimensiunilor structurilor compensează dezintegrarea radiativă, care poate apărea 

datorită morfologiei obținute în urma tratamentului termic. 

Acest studiu aduce dovezi privitoare la dependența îmbunătățirii câmpului 

electromagnetic de forma și distanța dintre elementele metasuprafeței. Mai mult, 

distanța dintre particulele de fluorofor și structurile metalice joacă un rol important în 

obținerea unei îmbunătățiri a intensității fluorescenței. Acest fapt a fost evidențiat de 

valorile mai ridicate pentru factorul FLEN obținute pentru Ag, metal care prezintă o 

viteză mare de oxidare la contactul cu atmosfera, ducând la formarea unui strat de 

oxid înainte de depunerea stratului de R6G:PMMA. 

Rezultatele demonstrează că se poate realiza o intensificare a emisiei de 

fluorescență pentru fluoroforul R6G pe două substraturi dintre cele mai frecvent 

utilizate în biodetecții (siliciu și sticlă) în funcție de geometria și distribuția 

nanostructurilor metalice. Scopul acestor investigații experimentale a fost acela de a 

demonstra că poate fi obținută o îmbunătățire a fluorescenței pe suprafețe mari 

folosind un proces cu costuri reduse. Aceasta conduce la platforme ieftine pentru 

aplicațiile de detecție din domeniul spectral vizibil [67]. 

*Traducere și adaptare: V. Anăstăsoaie, E.-M. Ungureanu 

 

Referințe bibliografice 

1. Jayasingh, A.; Rompicherla, V.; Nandagopal Radha, R.K.; Shanmugam. Comparative study 

of peripheral blood smear, rapid antigen detection, ELISA and PCR methods for diagnosis of 

malaria in a tertiary care centre. P. J. Clin. Diagn. Res. 2019, 13, DC08–DC11. 

2. Kabashin, A.V.; Evans, P.; Pastkovsky, S.; Hendren, W.; Wurtz, G.A.; Atkinson, R.; 

Pollard, R.; Podolskiy, V.A.; Zayats, A.V. Plasmonic nanorod metamaterials for biosensing. 

Nat. Mater. 2009, 8, 867–871. 

3. Singh, R.; Cao, W.; Al-Naib, I.; Cong, L.; Withayachumnankul, W.; Zhang, W. 

Ultrasensitive terahertz sensing with high-Q Fano resonances in metasurfaces. Appl. Phys. 

Lett. 2014, 105, 171101. 

4. Li, Z.; Zhu, Y.; Hao, Y.; Gao, M.; Lu, M.; Stein, A.; Park, A.; Hone, J.; Lin, Q.; Yu, N. 

Hybrid metasurface-based mid-infrared biosensor for simultaneous quantification and 

identification of monolayer protein. ACS Photonics 2019, 6, 501–509. 

5. Zhu, Y.; Li, Z.; Hao, Z.; DiMarco, C.; Maturavongsadit, P.; Hao, Y.; Lu, M.; Stein, A.; 

Wang, Q.; Hone, J.; Yu, N.; Lin, Q.  Optical conductivity-based ultrasensitive mid-infrared 

biosensing on a hybrid metasurface. Light Sci. Appl. 2018, 7, 67. 

6. Yesilkoy, F.; Arvelo, E.; Jahani, Y.; Liu, M.; Tittl, A.; Cevher, V.; Kivshar, Y.; Altug, H. 

Ultrasensitive hyperspectral imaging and biodetection enabled by dielectric metasurfaces. 

Nat. Photonics 2019, 13, 390–396. 



22 Buletinul Societății de Chimie din România / Nr. XXIX, 3/2022 

7. Tittl, A.; Leitis, A.; Liu, M.; Yesilkoy, F.; Choi, D.; Neshev, D.; Kivshar, Y.; Altug, H. 

Imaging-based molecular barcoding with pixelated dielectric metasurfaces. Science 2018, 

360, 1105–1109. 

8. Siddique, R.; Kumar, S.; Narasimhan, V.; Kwon, H.; Choo, H. Aluminium Metasurface 

with Hybrid Multipolar Plasmons For 1000-Fold Broadband Visible Fluorescence 

Enhancement and Multiplexed Biosensing. ACS Nano 2019, 13, 13775–13783. 

9. Ahmed, R.; Ozen, M.; Karaaslan, M.; Prator, C.; Thanh, C.; Kumar, S.; Torres, L.; Iyer, N.; 

Munter, S.; Southern, S.; Henrich, T. J.; Inci, F.; Demirci, U. Tunable fano‐resonant 

metasurfaces on a disposable plastic‐template for multimodal and multiplex biosensing. Adv. 

Mater. 2020, 32, 1907160. 

10. Guo, Q.; Zhu, H.; Liu, F.; Zhu, A.; Reed, J.; Yi, F.; Cubukcu, E. Silicon-on-glass 

graphene-functionalized leaky cavity mode nanophotonic biosensor. ACS Photonics 2014, 1, 

221–227.  

11. Jiang, L.; Zeng, S.; Xu, Z.; Ouyang, Q.; Zhang, D.H.; Chong, P.H.J.; Coquet, P.; He, S.; 

Yong, K. Multifunctional hyperbolic nanogroove metasurface for submolecular detection. 

Small 2017, 13, 1700600.  

12. Leitis, A.; Tittl, A.; Liu, M.; Lee, B.; Gu, M.; Kivshar, Y.; Altug, H. Angle-multiplexed 

all-dielectric metasurfaces for broadband molecular fingerprint retrieval. Sci. Adv. 2019, 5, 

eaaw2871, https://doi.org/10.1126/sciadv.aaw28.  

13. Xu, W.; Xie, L.; Zhu, J.; Tang, L.; Singh, R.; Wang, C.; Ma, Y.; Chen, H.; Ying, Y. 

Terahertz biosensing with a graphene-metamaterial heterostructure platform. Carbon 2019, 

141, 247–252.  

14. Lee, H.; Kim, S.; Kim, Y.; Ko, Y.; Ji, S.; Park, J. Odontogenic ameloblast-associated 

protein (ODAM) in gingival crevicular fluid for site-specific diagnostic value of periodontitis: 

A pilot study. BMC Oral Health 2018, 18, 148.  

15. Limaj, O.; Etezadi, D.; Wittenberg, N.; Rodrigo, D.; Yoo, D.; Oh, S.; Altug, H. Infrared 

plasmonic biosensor for real-time and label-free monitoring of lipid membranes. Nano Lett. 

2016, 16, 1502–1508.  

16. Muhammad, N.; Liu, Q.; Tang, X.; Fu, T.; Daud Khan, A.; Ouyang, Z. Highly flexible 

and voltage-based wavelength tunable biosensor. Phys. Status Solidi 2019, 216, 1800633.  

17. Park, S.; Hong, J.; Choi, S.; Kim, H.; Park, W.; Han, S.; Park, J.; Lee, S.; Kim, D.; Ahn, 

Y. Detection of microorganisms using terahertz metamaterials. Sci. Rep. 2014, 4, 4988.  

18. Zhang, C.; Liang, L.; Ding, L.; Jin, B.; Hou, Y.; Li, C.; Jiang, L.; Liu, W.; Hu, W.; Lu, Y.; 
Kang, L.; Xu, W.; Chen, J.; Wu, P.; Label-free measurements on cell apoptosis using a 

terahertz metamaterial-based biosensor. Appl. Phys. Lett. 2016, 108, 241105.  

19. Rodrigo, D.; Tittl, A.; Ait-Bouziad, N.; John-Herpin, A.; Limaj, O.; Kelly, C.; Yoo, D.; 

Wittenberg, N.; Oh, S.; Lashuel, H.; Altug, H. Resolving molecule-specific information in 

dynamic lipid membrane processes with multi-resonant infrared metasurfaces. Nat. Commun. 

2018, 9, 2160. 

20. Wang, Y.; Ali, M.; Chow, E.; Dong, L.; Lu, M. An optofluidic metasurface for lateral 

flow-through detection of breast cancer biomarker. Biosens. Bioelectron. 2018, 107, 224–229. 

21. Geng, Z.; Zhang, X.; Fan, Z.; Lv, X.; Chen, H. A route to terahertz metamaterial 

biosensor integrated with microfluidics for liver cancer biomarker testing in early stage. Sci. 

Rep. 2017, 7, 16378. 

22. Yan, X.; Yang, M.; Zhang, Z.; Liang, L.; Wei, D.; Wang, M.; Zhang, M.; Wang, T.; Liu, 

L.; Xie, J.; Yao, J. The terahertz electromagnetically induced transparency-like metamaterials 

for sensitive biosensors in the detection of cancer cells. Biosens. Bioelectron. 2019, 126, 485–

492.  

23. Vrba, D.; Vrba, J.; Rodrigues, D.B.; Stauffer, P. Numerical investigation of novel 

microwave applicators based on zero-order mode resonance for hyperthermia treatment of 

cancer. J. Franklin Inst. 2017, 354, 8734.  



Buletinul Societății de Chimie din România / Nr. XXIX, 3/2022 23 

24. Fort, E.; Grésillon, S. Surface enhanced fluorescence. J. Phys. D Appl. Phys. 2008, 41(1), 

13001-31. 

25. Kim, I.; Yoon, G.; Jang, J.; Genevet, P.; Nam, K.T.; Rho, J. Outfitting next generation 

displays with optical metasurfaces. ACS Photonics 2018, 5, 3876–3895.  

26. Vaskin, A.; Kolkowski, R.; Koenderink, A.F.; Staude, I. Light-emitting metasurfaces. 

Nanophotonics 2019, 8, 1151–1198. 

27. Chong, K.E.; Wang, L.; Staude, I.; James, A.R.; Dominguez, J.; Liu, S.; Subramania, 

G.S.; Decker, M.; Neshev, D.N.; Brener, I.; Kivshar, Y. S. Efficient polarization-insensitive 

complex wavefront control using Huygens’ metasurfaces based on dielectric resonant meta-

atoms. ACS Photonics 2016, 3, 514−519.  

28. Liu, M.; Zhao, C.; Luo, Y.; Zhao, Z.; Wang, Y.; Gao, P.; Wang, C.; Luo, X. Sub 

diffraction plasmonic lens lithography prototype in stepper mode. J. Vac. Sci. Technol. B 

2017, 35, 011603.  

29. Ke, Y.; Liu, Y.; Zhou, J.; Liu, Y.; Luo, H.; Wen, S. Optical integration of Pancharatnam-

Berry phase lens and dynamical phase lens. Appl. Phys. Lett. 2016, 108, 101102.  

30. Aieta, F.; Genevet, P.; Kats, M.A.; Yu, N.; Blanchard, R.; Gaburro, Z.; Capasso, F. 

Aberration-free ultrathin flat lenses and axicons at telecom wavelengths based on plasmonic 

metasurfaces. Nano Lett. 2012, 12, 4932–4936.  

31. Brolo, A.G. Plasmonics for future biosensors, Nat. Photonics 2012, 6, 709–713.  

32. Yesilkoy, F.; Terborg, R.A.; Pello, J.; Belushkin, A.A.; Jahani, Y.; Pruneri, V.; Altug, H. 

Phase-sensitive plasmonic biosensor using a portable and large field-of-view interferometric 

microarray imager, Light Sci. Appl. 2018, 7, 17152.  

33. Rodríguez-Lorenzo, L.; de la Rica, R.; Álvarez-Puebla, R.A.; Liz-Marzán, L.M.; Stevens, 

M.M. Plasmonic nanosensors with inverse sensitivity by means of enzyme-guided crystal 

growth. Nat. Mater. 2012, 11, 604–607.  

34. Shen, H.; Lu, G.; Zhang, T.; Liu, J.; Gu, Y.; Perriat, P.; Martini, M.; Tillement, O.; Gong, 

Q. Shape effect on a single-nanoparticle-based plasmonic nanosensor. Nanotechnology 2013, 

24, 285502.  

35. Wang, A.X.; Kong, X. Review of recent progress of plasmonic materials and 

nanostructures for surface-enhanced Raman scattering. Materials 2015, 8, 3024–3052.  

36. Berini, P. Surface plasmon photodetectors. Proceedings Metamaterials, vol. VIII, May 

2013, 87710O. 

37. Yadav, A.; Upadhyaya, A.; Gupta, S.K.; Verma, A.S.; Negi, C.M.S. Poly-(3-

hexylthiophene)/graphene composite based organic photodetectors: The influence of graphene 

insertion. Thin Solid Films 2019, 675, 128–135.  

38. Li, H.; Li, X.; Park, J.-H.; Tao, L.; Kim, K.K.; Lee, Y.H.; Xu, J.-B.  Restoring the 

photovoltaic effect in graphene-based van der Waals heterojunctions towards self-powered 

high-detectivity photodetectors. Nano Energy 2019, 57, 214–221.  

39. Fathi, F.; Rashidi, M.-R.; Omidi, Y. Ultra-sensitive detection by metal nanoparticles-

mediated enhanced SPR biosensors. Talanta 2019, 192, 118–127.  

40. Choi, K.K.; Allen, S.C.; Sun, J.G.; DeCuir, E.A. Resonant detectors and focal plane arrays 

for infrared detection. Infrared Phys. Technol. 2017, 84, 94–101.  

41. Zhao, X.; Duan, G.; Li, A.; Chen, C.; Zhang, X. Integrating microsystems with 

metamaterials towards metadevices. Microsyst. Nanoeng. 2019, 5, 5.  

42. Castillo, A.S.; Ameneiro-Prieto, Ó.; Comesaña-Hermo, M.; Yu, R.V.; Pérez-Lorenzo, J.; 

Fernandez, M.R.; Garcia de Abajo, F.J.; Correa-Duarte, M. Hybrid Plasmonic nanoresonators 

as efficient solar heat shields. Nano Energy 2017, 37, 118–125.  

43. Yang, Z.-J.; Jiang, R.; Zhuo, X.; Xie, Y.-M.; Wang, J.; Lin, H.-Q. Dielectric 

nanoresonators for light manipulation. Phys. Rep. 2017, 701, 1–50.  

44. Echtermeyer, T.J.; Britnell, L.; Jasnos, P.K.; Lombardo, A.; Gorbachev, R.V.; 

Grigorenko, A.N.; Geim, A.K.; Ferrari, A.C.; Novoselov, K.S. Strong plasmonic 

enhancement of photovoltage in graphene. Nat. Commun. 2011, 2, 458.  



24 Buletinul Societății de Chimie din România / Nr. XXIX, 3/2022 

45. Maharana, P.K.; Srivastava, T.; Jha, R. Ultrasensitive plasmonic imaging sensor based on 

graphene and silicon. IEEE Photon. Technol. Lett. 2013, 25, 122–125.  

46. Pillaia, S.; Catchpole, K.R.; Trupke, T.; Green, M.A.  Surface plasmon enhanced silicon 

solar cells. Int. J. Appl. Phys. 2007, 101, 093105.  

47. Thanopulos, I.; Paspalakis, E.; Yannopapas, V. Enhancement of ultraviolet photoinduced 

energy transfer near plasmonic nanostructures. J. Phys. Chem. C 2011, 115, 4370.  

48. Gokhale, V.J.; Myers, P.D.; Rais-Zadeh, M. Subwavelength plasmonic absorbers for 

spectrally selective resonant infrared detectors. In Proceedings of the 2014 IEEE SENSORS, 

Valencia, Spain, 2–5 November 2014, 982–985.  

49. Kumar, V.; Wang, H. Plasmonic Au nanoparticles for enhanced broadband light 

absorption in inverted organic photovoltaic devices by plasma assisted physical vapour 

deposition. Org. Electron. 2013, 14, 560–568.  

50. Kim, U.J.; Yoo, S.; Park, Y.; Shin, M.; Kim, J.; Jeong, H.; Baik, C.-W.; Roh, Y.-G.; Lee, 

J.; Im, K.; Son, H.; Hwang, S.; Lee, C.-W.; Park, S. Plasmon-assisted designable multi-

resonance photodetection by graphene via nanopatterning of block copolymer. ACS 

Photonics 2015, 2, 506−514.  

51. Yan, H.; Li, X.; Chandra, B.; Tulevski, G.; Wu, Y.; Freitag, M.; Zhu, W.; Avouris, P.; 

Xia, F. Tunable infrared plasmonic devices using graphene/insulator stacks. Nat. Nanotechnol 

2012, 7, 330–334.  

52. Jablan, M.; Buljan, H.; Soljačić, M. Plasmonics in graphene at infrared frequencies. Phys. 

Rev. B 2009, 80, 245435.  

53. Brar, V.W.; Jang, M.S.; Sherrott, M.; Lopez, J.J.; Atwater, H.A. Highly confined tunable 

mid-infrared plasmonics in graphene nanoresonators. Nano Lett. 2013, 13, 2541–2547.  

54. Chen, P.-Y.; Argyropoulos, C.; D’Aguanno, G.; Alù, A. Enhanced second-harmonic 

generation by metasurface nanomixer and nanocavity. ACS Photonics 2015, 2, 1000–1006. 

55. Verre, R.; Svedendahl, M.; Odebo Länk, N.; Yang, Z.J.; Zengin, G.; Antosiewicz, T.J.; 

Käll, M. Directional light extinction and emission in a metasurface of tilted plasmonic 

nanopillars. Nano Lett. 2016, 16, 98–104.  

56. Iwanaga, M.; Choi, B.; Miyazaki, H.T.; Sugimoto, Y.; Sakoda, K. Large-area resonance-

tuned metasurfaces for on-demand enhanced spectroscopy. J. Nanomater. 2015, 16, 507656. 

57. Zhao, X.; Alizadeh, M.H.; Reinhard, B.M. Harnessing leaky modes for fluorescence 

enhancement in gold-tipped silicon nanowires. Phys. Chem. C 2016, 120, 20555–20562.  

58. Lee, D.; Yang, Y.; Yoon, G.; Kim, M.; Rho, J. Resolution enhancement of fluorescence 

microscopy using encoded patterns from all-dielectric metasurfaces. Appl. Phys. Lett. 2019, 

115, 101102.  

59. Anger, P.; Bharadwaj, P.; Novotny, L. Enhancement and quenching of single-molecule 

fluorescence. Phys. Rev. Let. 2006, 96, 113002.  

60. Narasimhan, V.; Siddique, R.; Hoffmann, M.; Kumar, S.; Choo, H. Enhanced broadband 

fluorescence detection of nucleic acids using multipolar gap-plasmons on biomimetic au 

metasurfaces. Nanoscale 2019, 11, 13750–13757.  

61. Horimoto, N.N. Dye fluorescence enhancement and quenching by gold nanoparticles: 

Direct near-field microscopic observation of shape dependence. Chem. Phys. Lett. 2008, 467, 

105–109.  

62. Yu, N.; Capasso, F. Flat optics with designer metasurfaces, Nat. Mater. 2014, 13, 139–

150. 

63. Abadeer, N.; Brennan, M.; Wilson, W.; Murphy, C. Distance and plasmon wavelength 

dependent fluorescence of molecules bound to silica-coated gold nanorods. ACS Nano 2014, 

8, 8392–8406. 

64. Tomescu, R.; Nita, F.; Caramizoiu, S.; Anastasoaie, V.; Cristea, D. Numerical analysis of 

plasmonic metasurfaces for fluorescence enhancement. EPJ Web Conf. 2021, 255, 04004.  



Buletinul Societății de Chimie din România / Nr. XXIX, 3/2022 25 

65. Li, S.; He, J.; Xu, Q. Aggregation of metal-nanoparticle-induced fluorescence 

enhancement and its application in sensing. ACS Omega 2019, 5, 41–48. 

https://doi.org/10.1021/acsomega.9b03560. 

66. Deng, W.; Xie, F.; Baltar, H.; Goldys, E. Metal-enhanced fluorescence in the life 

sciences: Here, now, and beyond. Phys. Chem. Chem. Phys. 2013, 15, 15695.  

67. Anastasoaie, V., Electrozi modificati pentru oxidarea electrocatalitica a apei și pentru 

detecție de metale grele, Teză de doctorat, Universitatea Politehnica din București, 2022. 

 

Veronica ANĂSTĂSOAIE, Roxana TOMESCU, Iuliana MIHALACHE, Cătălin 

PÂRVULESCU, Gabriel CRĂCIUN, Ștefan CĂRĂMIZOIU, Dana CRISTEA* 

 

Laboratorul de micro- şi nano-fotonică, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Microtehnologie, Strada Erou Iancu Nicolae 126A, 077190 Voluntari, 

Romania, e-mail: veronica.anastasoaie@imt.ro, roxana.tomescu@imt.ro, 

iuliana.mihalache@imt.ro, catalin.parvulescu@imt.ro, gabriel.craciun@imt.ro, 

stefan.caramizoiu@imt.ro, dana.cristea@imt.ro  

 

*Echipa Laboratorului de micro- şi nano-fotonică își desfasoară cercetarea în 

direcția de dezvoltare și caracterizare de noi materiale pentru micro și nano-fotonică 

(nanocompozite hibride cu proprietăți optice controlate, oxizi semiconductori 

transparenţi, grafenă, puncte cuantice), dezvoltare de noi procese și dispozitive.  
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Institute de prestigiu 

 

Institutul de Chimie “Coriolan Drăgulescu” din Academia 

Română – evoluție și perspective 

 

 Începuturile cercetării chimice în Timișoara sunt legate de Facultatea de 

Chimie Industrială. Pe lângă catedrele didactice s-au creat colective de cercetare care 

au constituit nuclee în jurul cărora s-au dezvoltatat laboratoarele Secției de Chimie 

(1958) ale Bazei de Cercetări Științifice Timișoara a Academiei Române (1951). 

Secția cuprindea Laboratorul de chimie anorganică și analitică, căreia i s-au alăturat 

apoi, Laboratorul de chimie a coloranților, Laboratorul de compuși organo-fosforici și 

Colectivul de chimie computațională care, impreună, au format Centrul de Chimie 

Timișoara (1966).  

 Abordarea de noi direcții de cercetare, creșterea numărului de angajați și  

reorganizarea cercetării în perioada următoare au condus la transferul Centrului de 

Chimie în subordinea Ministerului Industriei Chimice și sub tutela Institutului Central 

de Chimie marcat de dezvoltarea unei platforme de piloți tehnologici.  

 Cercetarea aplicativă direcționată spre rezolvarea problemelor puse de o 

industrie chimică aflată în dezvoltare a schimbat orientarea activității Centrului de 

Chimie - instituție bugetară integral la început, apoi autofinanțarea pe bază de 

contracte de cercetare și microproducție a căpătat o pondere tot mai mare atingând în 

anul 1989 aproximativ 50% din venitul total.  

Odată cu reînființarea unităților de cercetare ale Academiei Române, Centrul 

de Chimie a revenit în subordinea acesteia cu numele: Institutul de Chimie Timișoara 

al Academiei Române (ICT). Înființarea acestei unități de cercetare, este indisolubil 

legată de personalitatea Acad. Coriolan Drăgulescu, care a pus bazele chimiei 

anorganice moderne în domeniul cercetării și a învățământului din Timișoara. În 

semn de recunoștință, ICT poartă numele fondatorului, Acad. Coriolan Drăgulescu 

(2018). 

  

Figura 1. Acad. Coriolan 

Drăgulescu 

Figura 2. Episod de la inaugurarea bazei de cercetări 

Timișoara a Academiei Române în prezența Acad. Ilie 

Murgulescu (centru) și a Acad. Coriolan Drăgulescu (dreapta) 

 

 



Buletinul Societății de Chimie din România / Nr. XXIX, 3/2022 27 

Organizarea ICT, așa cum a existat la înființare, s-a păstrat până în anul 2010.  

Organizarea prezentă este corelată cu tematica de cercetare și este rezultatul 

unei perioade de căutări care a avut drept țintă abordrea unor domenii de interes 

pentru cercetarea actuală în strânsă corelare cu competențele cercetătorilor din ICT. 

S-au abordat subiecte cu caracter multidisciplinar în cadrul a patru programe de 

cercetare cuprinzând în prezent 10 proiecte și 28 teme. Complexitatea întrebărilor și a 

răspunsurilor pe care acestea le implică au condus la subiecte cu un caracter 

inter/multidisciplinar din ce în ce mai pronunțat, fapt ce a impus formarea de echipe 

constituite din cercetători având specializări diferite. Tematica de cercetare abordată 

excede astfel rigida împărțire administrativă. Exemple sunt proiectele: 

- Materiale avansate cu proprietăţi speciale opto-electrice pe bază de meso-

tetrafenilporfirine simetrice şi mixt substituite şi combinaţiile lor complexe.  

- Sinteza, caracterizarea, aplicaţiile şi studiul relaţiei structură - reactivitate -

proprietăţi în chimia compuşilor fosforului, azotului şi a altor heteroelemente.  

- Compuşi organici multifuncţionali, materiale cu aplicaţii în medicină, 

industrie şi protecţia mediului.  

- Combinaţii complexe homo- şi heteropolinucleare ale unor elemente 3d, 

precursori pentru: (1) materiale avansate (sulfuri mixte şi complexe; 

combinaţii complexe cu proprietăţi de cristale lichide); (2) sisteme 

supramoleculare cu implicaţii în sistemele biologice, modele ale situs-urilor 

biologice sau cu acţiune medicamentoasă sau cu aplicație în imagistică RMN.  

- Compuşi cu activitate catalitică dirijată obtinuţi prin proiectare la nivel 

molecular pentru reacţii de transformare a substanţelor obtinuţe din surse 

regenerabile în intermediari organici sau în surse de energie şi pentru reacţii de 

distrugere a unor poluanţi. 

 
 

Figura 3. Laboratorul de 

compuși element-organici. 
Figura 4. Colectivul care a produs citostaticul cis-

diclorodiamino platina (II). Dr. Ana Maurer, dr. Septimia 

Policec, dr. Otilia Costișor, dr. Mioara Mracec, 

as. Mariana Halmagean. 

Formarea unor colective multidisciplinare s-a consolidat prin colaborările cu 

specialiștii din institutele de chimie subordonate Academiei Române, respectiv, 

Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Institutul de Chimie Fizică "Ilie 

Murgulescu", Institutul de Biochimie și Centrul de Chimie Organică ”C.D. 
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Nenițescu”. Se menționează colaborări fructuoase cu institute de învățământ superior 

sau de cercetare cum sunt: universitățile „Politehnica”, de Vest, de Științe Agricole a 

Banatului, de Medicină și Farmacie, Institutul Național C&D pentru Electrochimie şi 

Materie Condensată precum și Institutul de Tehnologie Izotopică şi Moleculară din 

Cluj-Napoca, universitațile din Bucuresti, Cluj și Iași. De asemenea, colaborările cu 

institute prestigioase din străinătate au contribuit la realizarea performanței prin 

accesul la aparatură de ultima oră dar și la cunoașterea și recunoașterea specialiștilor 

noștri. ICT a avut/are relații de colaborare cu specialiști din Bulgaria, Republica 

Cehă, Franța, Moldova, Serbia și Ungaria, în cadrul relațiilor de schimb 

interacademic, cu Bulgaria,  China și Republica Sud Africană în cadrul programului 

COPBIL al ANCS. Numeroși cercetători au efectat/efectuează stagii de cercetare la 

invitația unor profesori prestigioși ai universităților din Anglia, Austria, China, 

Franța, Germania, Italia, Japonia, Portugalia, Spania, SUA etc.   

 Vizibilitatea institutului reflectată în numărul lucrărilor publicate în reviste 

prestigioase, participarea la manifestării științifice internaționale cu conferințe invitate 

a crescut de la an la an. Prin conferințele având ca subiect realizări recente din 

domeniul propriu de cercetare, Institutul se bucură de prezența constantă a unor 

specialiști din țara și strainătate. O ocazie pentru aceste prezențe o reprezintă 

simpozionul anual ”New trends and strategies in the chemistry of advanced materials 

with relevance in biological systems, technique and environmental protection”. 

Începută ca o activitate internă desfășurată la sfârșit de an cu scopul prezentării 

rezultatelor obținute de către tinerii cercetători și continuând ca simpozion în cadrul 

conferinței tradiționale "Zilele Academice Timișene" organizată de Filiala Timișoara 

a Academiei Române, manifestarea devine din 2005 simpozion cu participare 

internațională. De expemplu, simpozionul din anul 2019 desfașurat cu prezență fizică, 

a întrunit 4 membri ai Secției de Științe Chimice a Academiei Române, 22 profesori și 

cercetători din universități prestgioase din Europa, Asia și SUA, și 60 cercetători din 

țară. Cercetătorii ICT sunt invitați ca referenți de către reviste prestigioase și ca 

evaluatori ale proiectelor naționale și europene. Cercetători ai ICT au făcut/fac parte 

din comisiile de experți ai Consiliului Europei și din comitetele manageriale ale unor 

programe COST.  

 O atenție specială se acordă formării și promovării tinerilor cercetători. La 

cel mai înalt nivel de formare profesională, ICT este Instituție organizatoare de 

doctorat în cadrul Școlii de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAR) cu patru 

conducători de doctorat. 

Un rol important în dezvoltarea ICT l-a avut Planul național de cercetare - 

dezvoltare prin competițiile pe care le-a organizat și care a însemnat - în medie, patru 

contracte de cercetare pe competiție anuală. Colaborările cu parteneri din străinatate 

care s-au finalizat prin contracte finanțate au marcat odată în plus recunoașterea 

competențelor institutului. Dintre acestea, se menționează proiectele Catalysts for 

bio-ethanol and bio-methane conversion - finanțat din fonduri europene prin 

programul transfrontalier România - Ungaria, și Development of novel solid materials 

for high power Li polymer bateries (SOMABAT). Recyclability of components finanțat 

prin Programul Cadru 7 al Uniunii Europene. 

 În cadrul consorțiului european pentru infrastructura de cercetare - EU-

OPENSCREEN, ICT a realizat contractul de cercetare Ensuring long-term 

sustainability of excellence in chemical biology within Europe and beyond, EU-

OPENSCREEN-DRIVE din cadrul programului H2020 INFRADEV care a contribuit 
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în mod esențial la cunoașterea și recunoașterea competențelor colectivului de chimie 

computațională. Acesta a reprezentat fundamentul creării rețelei RoChemBioNet. În 

prezent, ICT implementează proiectul cu finanțare europeană “ICT - Centrul 

interdisciplinar de specializare inteligentă în domeniul chimiei biologice - RO-

OPENSCREEN” din cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 - 

Mari infrastructuri de cercetare. Implementarea proiectului RO-OPENSCREEN 

înseamnă crearea unei infrastructuri moderne de cercetare-dezvoltare-inovare prin 

formarea și dotarea de laboratoare de chemoinformatică, analiză, sinteză chimică și 

prelucrare a probelor, cu echipamente de ultimă generaţie. Investiția va asigura din 

punct de vedere tehnic și logistic funcționarea Librăriei Naționale de Compuși cu 

Activitate Biologică, unică în România.  

 

 
Figura 5. Cercetătorii de astăzi ai Institutului de Chimie „Coriolan Drăgulescu” 

 Cu această investiție și cu acest rezultat, RO-OPENSCREEN răspunde 

cerințelor de integrare în rețeaua europeană de infrastructură EU-OPENSCREEN 

(European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology) ca 

partener. Integrarea de facto, este însă condiționată de disponibilitatea autoritaților din 

România de a achita taxele aferente de aderare a României ca partener cu drepturi 

depline la rețeaua EU-OPENSCREEN. 

 

Otilia COSTIȘOR   

Director al Institutului de Chimie “Coriolan Drăgulescu” 

ocostisor@acad-icht.tm.edu.ro 

Liliana CSEH 

Director adjunct al Institutului de Chimie “Coriolan Drăgulescu” 

lcseh@acad-icht.tm.edu.ro 
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Evenimente științifice 

 

A XXXVI-a Conferinţă Naţională de Chimie – CNChim-2022 

Călimăneşti – Căciulata 

 
În perioada 04 - 07 octombrie 2022, în staţiunea Călimăneşti-Căciulata 

(judeţul Vâlcea), s-a desfăşurat Conferinţa Naţională de Chimie – CNChim-2022 - In 

memoriam Costin D. Neniţescu – 120 ani de la naştere, manifestare ştiinţifică 

organizată de Societatea de Chimie din România, Academia Română şi 

Chimcomplex. 

  
 

Ajunsă la cea de-a XXXVI-a ediţie, Conferinţa Naţională de Chimie 

reprezintă unul din cele mai prestigioase evenimente ştiinţifice naţionale cu o tradiţie 

de câteva decenii, ce reuneşte participanţi din mediul universitar, din institute de 

cercetare şi din industrie.  

În deschiderea lucrărilor conferinţei, domnul Academician Bogdan C. 

Simionescu, Preşedintele Comitetului de organizare a CNChim-2022 şi Preşedintele 

Societăţii de Chimie din România, a subliniat importanţa domeniului chimiei şi 

ingineriei chimice româneşti în contextul european, cât şi preocupările actuale şi 

direcţiile majore de cercetare (Figura 1). 

De asemenea, domnul Dr. ing. Virgiliu Băncilă, Vicepreşedinte 

Chimcomplex, membru în Comitetul de organizare a CNChim-2022 a ţinut să 

evidenţieze semnificaţia acestei conferinţe pentru creşterea vizibilităţii rezultatelor 

cercetărilor româneşti în domeniul chimiei, dar mai ales importanţa schimbului de 

idei şi experienţă între cercetătorii prezenţi la această manifestare ştiinţifică. 

Primarul oraşului Călimăneşti, domnul Florinel Constantinescu şi-a exprimat 

bucuria de a găzdui din nou această conferinţă de tradiţie, după o perioadă dificilă. 
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Figura 1. Imagini de la festivitatea de deschidere a celei de-a XXXVI-a ediţii a 

 Conferinţei Naţionale de Chimie – CNChim-2022 

Au fost audiate, pe rând, intervenţii „In memoriam” privind mari personalităţi 

ale chimiei româneşti (Figura 2): 

• Costin D. Neniţescu („Profesorul Costin D. Neniţescu – omagiu”- susţinută 

de Academician Marius Andruh (Figura 2a), Vicepreşedinte al Academiei 

Române şi „Costin D. Neniţescu - Un nume de referinţă, un reper în ştiinţă” 

susţinută de Profesor Ecaterina Andronescu (Figura 2b), Universitatea 

Politehnica din Bucureşti); 

• Ilie G. Murgulescu („Profesorul Ilie G. Murgulescu – omagiu” - susţinută de 

Marius Andruh şi Maria Magdalena Zaharescu (Figura 2c), membri ai 

Academiei Române); 

• Sorin Roşca („Sorin Roşca – un mare profesor în slujba şcolii româneşti” - 

susţinută de Profesor Ecaterina Andronescu, şi „Sorin Roşca – Preşedintele 

Societăţii de Chimie din România” susţinută de Profesor Corneliu Radu 

(Figura 2d), Vicepreşedintele Societăţii de Chimie din România); 

• Emilian Georgescu („Emilian Georgescu - Chimia, pasiunea unei vieţi” 

susţinută de Dr. Petru Filip (Figura 2e), ICOS C.D. Neniţescu). 
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Figura 2. Imagini din timpul intervenţiilor „In memoriam” privind mari personalităţi  

ale chimiei româneşti 

 A avut loc, de asemenea, festivitatea de acordare a premiilor Societăţii de 

Chimie din România (Figura 3): 

• Premiul Societăţii de Chimie din România pentru întreaga activitate acordat 

Dr. Gina David – ICMPP; 

• Premiul Societăţii de Chimie din România pentru promovarea chimiei acordat 

Dr. ing. Carol Lehr – director Ecoind; 

• Premiul „LYCEUM” al Societăţii de Chimie din România acordat unor cadre 

didactice din învățământul preuniversitar: Adina Maria Bodescu – Arad şi 

Irina Elena Popescu – Ploieşti. 

S-au mai acordat un număr de diplome și medalii pentru contribuții deosebite 

în promovarea chimiei în țară şi străinătate. 

a) b) 

c) d) 

e) 
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Figura 3. Festivitatea de acordare a premiilor Societăţii de Chimie din România 

Ca şi la ediţiile precedente, conferinţa s-a bucurat de o numeroasă participare, 

beneficiind de prezenţa unor personalităţi ştiinţifice de renume din ţară cât şi a unor 

prestigioşi specialişti din străinătate, din ţări precum: Germania, SUA, Franţa, Maroc, 

Republica Moldova. 

În cele trei zile ale manifestării, au fost susţinute nouă conferinţe plenare, de 

un înalt nivel ştiinţific, după cum urmează: 

• Matthias Tamm (Technische Universität Braunschweig, Germania) - Recent 

advances in the chemistry of diaminoacetylenes (Figura 4a); 

• Anca Silvestru (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca) - 

Organochalcogen compounds with relevance for biology, organic synthesis 

and nanomaterials (Figura 4b); 

• Saïd El Kazzouli (Euromed University of Fes, Maroc) - Regioselective C-H 

functionalization of indazoles and azaindazoles at the six membered ring. 

Focus on our contribution to this chemistry; 

• Ecaterina Andronescu (Universitatea Politehnica Bucureşti) - Medical 

applications of oxide systems; 

• Radu Silaghi-Dumitrescu (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca) - Old 

dogs, old tricks, new glasses: new chemistry with cobalamin and redox agents 

(Figura 4c); 

• Gheorghe Duca (Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 

Republica Moldova) - Chimia fizică, ecologică, tehnologică şi biomedicală a 

peroxidului de hydrogen (Figura 4d); 

• Valentin Victor Jerca (Institutul de Chimie Organică şi Supramoleculară 

„Costin D. Neniţescu“, Bucureşti) - Poly(2-isopropenyl-2-oxazoline) for the 

development of smart polymeric materials: from fundamentals to applications 

(Figura 4e); 

• Marcela Mihai (Institutul de Chimie Organică Macromoleculară „Petru 

Poni“, Iaşi) - Polyelectrolytes in multicomponent systems. Application in water 

cleaning and medicine;  

• Crişan Popescu (KAO European Research Laboratories, Germania) - What’s 

in a hair? by thermal analysis (Figura 4f). 
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Figura 4. Imagini de la conferinţele plenare ale CNChim-2022 

 Programul conferinţei a cuprins prezentarea de lucrări ştiinţifice pe cinci 

secţiuni care au acoperit domenii de cercetare variate:  

 I. Chimie anorganică, chimie fizică şi analitică;  

 II. Chimie macromoleculară şi supramoleculară;  

 III. Chimie organică, bioorganică şi alimentară;  

 IV. Materiale noi şi nanomateriale;  

 V. Chimia mediului, Inginerie chimică şi Bioinginerie. 

 Un real interes din partea participanţilor au avut conferinţele din secţiuni, 

comunicările orale cât şi sesiunea de postere, care au permis schimbul de idei şi 

experienţă (Figura 5). 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Figura 5. Imagini de la sesiunea de postere 

Trebuie menţionat faptul că Societatea de Chimie din România a susţinut 

participarea a 10 studenţi / doctoranzi / cercetători sub 30 de ani prin plata taxei de 

participare, încurajând astfel prezenţa activă a cât mai multor tineri cercetători care să 

le permită deschiderea spre noi colaborări şi direcţii de cercetare (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Tineri cercetători participanţi la Conferinţa Naţională de Chimie – CNChim-2022. 
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În urma unei jurizări riguroase, s-a acordat premiul „C.D. Neniţescu”, 

sponsorizat de Dr. Oana Leonte (Berkley Polymer Technology, USA), tânărului 

masterand Mihai Alexandru Molența care a prezentat lucrarea intitulată:  

„2-Isopropenyl-2-oxazoline - A versatile building block for the synthesis of functional 

monomers” (Figura 7). 

  

Figura 7. Tânărul masterand Mihai Alexandru Molența, 

câştigător al Premiului „C.D. Neniţescu”. 
 

 De asemenea, a avut loc o masă rotundă pe tema „Particularităţi în 

protejarea prin brevetul de invenţie a rezultatelor cercetării din domeniul chimiei” în 

care participanţii au beneficiat de expertiza doamnei Elena Bondar de la Oficiul de 

Stat pentru Invenţii şi Mărci din Bucureşti. 

 

 Cina festivă „Chimcomplex – 70 ani” a fost oferită, la ceas aniversar, de 

Chimcomplex SA Borzeşti, fiind elogiat rolul major al acestei companii în relansarea 

industriei chimice şi petrochimice din România. 

 

 Conferinţa a fost susţinută de următorii sponsori: CONPHYS S.R.L. Râmnicu 

Vâlcea şi INC-DTCI-ICSI Râmnicu Vâlcea. 
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Figura 8. O parte din organizatorii celei de-a XXXVI-a ediţii a  

Conferinţei Naţionale de Chimie – CNChim-2022 
 

Comitetul de Organizare mulţumeşte tuturor participanţilor prezenţi la cea de-

a XXXVI-a ediţie a Conferinţei Naţionale de Chimie (Figura 8) şi lansează totodată 

invitația pentru următoarea ediție a conferinței. 

 

Şef lucrări dr. ing. Irina-Claudia ALEXA 

irinaalexa@ub.ro 

Şef lucrări dr. ing. Oana-Irina PATRICIU 

oana.patriciu@ub.ro 

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău 

Facultatea de Inginerie 

Departamentul de Inginerie Chimică şi Alimentară 
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Evenimente științifice 

 

CNChim-2022 – Călimăneşti–Căciulata. O altă perspectivă 

 
 

 ''CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE CHIMIE, EDIȚIA XXXVI'' (04-07 

octombrie 2022) a avut loc la Călimănești-Căciulata, ROMÂNIA si a fost organizată 

de Societatea de Chimie din România, impreună cu Chimcomplex Borzeşti, cu 

sucursala sa de la Râmnicu Valcea, şi cu Academia Română. Evenimentul a fost 

dedicat aniversării a 120 de ani de la naşterea a două mari personalităţi, care au 

marcat profund dezvoltarea invăţământului şi cercetării in România: Acad. Costin D. 

Neniţescu şi Acad. Ilie Murgulescu. Totodată, manifestarea a fost dedicată sărbatorii 

a 70 de ani de funcţionare a Chimcomplex Borzeşti, care a fost şi sponsorul principal. 

 

Figura 1. Participanții la cea de-a XXXVI-a ediţii a  

Conferinţei Naţionale de Chimie – CNChim-2022 

Deschiderea conferinţei a avut loc in data de 5 octombrie 2022, la ora 9, sub 

conducerea unui prezidiu format din Acad. Prof. dr. ing. Bogdan Simionescu, 

Preşedintele Societăţii de Chimie din România, Dr. Ing. Virgil Băncilă, fost director 

general al Chimcomplex Borzeşti şi Florinel Constantinescu primarul orașului 

Călimăneşti - Căciulata. Cuvântul de deschidere a aparţinut preşedintelui Societății de 

Chimie din România, academician Bogdan Simionescu, care a subliniat importanţa 

manifestării şi bucuria de a organiza din nou acest eveniment, după întreruperea 

cauzată de pandemie. 

În cuvântul său, domnul inginer Virgil Băncilă a prezentat programul de 

dezvoltare al CHIMCOMPLEX şi a subliniat importanţa pe care Chimcomplex 

Borzeşti a acordat−o şi o acordă dezvoltării sale pe baza cercetărilor româneşti. 

Domnul Florinel Constantinescu a transmis satisfacţia sa şi a concetăţenilor din 

Călimăneşti − Căciulata că un asemenea eveniment important este organizat în urbea 

lor şi a urat succes participanţilor. 
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Conform tradiţiei, cu ocazia Conferinţei Naţionale de Chimie, Societatea de 

Chimie din România a acordat premii şi medalii: 

• Premiul pentru întreaga activitate și medalia Petru Poni au fost acordate 

doamnei profesor Geta DAVID, de la Universitatea Tehnică "Gheorghe 

Asachi" din Iaşi; 

• Premiul pentru contribuții deosebite în promovarea chimiei și medalia 

Gheoghe Spacu au fost acordate domnului dr. ing. Carol LEHR, director 

ştiinţific al Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie 

Industrială, ECOIND - București; 

• Premiul pentru profesorii de liceu "Lyceum" și medaliile Constantin Istrati au 

fost acordate doamnelor profesoare Adina Maria BODESCU de la Liceul 

Teoretic Adam Muller Guttenbrunn Arad şi Irina Elena POPESCU de la 

Colegiul Național Ion Luca Caragiale, Ploiești; 

• Diplomă pentru întreaga activitate și medalia Gheorghe Spacu au fost 

acordate domnului profesor Victor DAVID, Universitatea București; 

• Diplomă pentru întreaga activitate și medalia Constantin Istrati au fost 

acordate doamnei profesoare Mihaela MORCOVESCU, Colegiul Național 

Mihai Viteazul, Ploiești; 

• Diplomă pentru întreaga activitate și medalia Gheorghe Spacu au fost 

acordate doamnei profesor Geta CÂRÂC, Universitatea Galați; 

• Diplomă pentru promovarea chimiei și medalia Petru Poni au fost acordate 

doamnei profesoare Mihaela MATACHE, Universitatea București; 

• Diploma de onoare a Societății de Chimie din România pentru activitate 

deosebită în promovarea chimiei a fost decernată doamnei profesor Ruxandra 

ȘERBAN, Universitatea Galați; 

• Diploma de onoare a Societății de Chimie din România pentru activitate 

deosebită în promovarea chimiei a fost decernată doamnei Mihaela Adina 

TUDURACHE, Palatul Copiilor din Iași; 

• Diploma de onoare a Societății de Chimie din România pentru întreaga 

activitate a fost decernată domnului CS I Florea DUMITRAȘCU, Institutul de 

Chimie Organică și Supramoleculară "C. D. Nenitescu" al Academiei 

Române; 

• Diploma de onoare a Societății de Chimie din România pentru activitate 

deosebită în promovarea chimiei a fost decernată doamnei profesor Delia 

POPESCU, Universitatea București; 

• Diploma de onoare a Societății de Chimie din România pentru activitate 

deosebită în promovarea chimiei a fost decernată doamnei CS I Carmen 

RACLEȘ, Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" al Academiei 

Romane. 

Toate aceste premii, diplome și medalii au fost decise de comisii ale 

Consiliului Naţional al SChR, la propunerea filialelor. Din păcate, au fost filiale care 

nu au făcut propuneri, lipsind de recunoaştere alţi membri valoroşi ai societăţii. 

După acordarea premiilor şi medaliilor a urmat un alt moment tradiţional în 

desfășurarea Conferinţei Nationale și anume "in memoriam", adică acela al elogierii 

predecesorilor noştri, care au influenţat puternic dezvoltarea ştiinţei și ingineriei 

chimice în ţara noastră. Aşa cum era şi normal, mai intâi au fost omagiate cele 2 mari 

personalităţi, cărora le-a fost dedicată conferinţa naţională. Academician Costin D. 
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Neniţescu a fost elogiat de către acad. Marius Andruh şi de către prof. Ecaterina 

Andronescu, iar acad. Ilie Murgulescu a fost omagiat de către acad. Marius Andruh și 

de către acad. Maria Zaharescu. 

Un moment emoţionant l-a constituit omagierea fostului preşedinte al 

Societăţii de Chimie din România, Prof. dr. ing. Sorin Rosca, cel care a condus o 

lungă perioadă de timp societatea şi care a reuşit să o consolideze într-o perioadă 

deosebit de critică. I-au adus omagiu prof. Victor Corneliu Radu, vicepreşedinte al 

biroului SChR şi prof. Ecaterina Andronescu. 

În final, un vibrant omagiu a fost adus cercetătorului dr. Emilian Georgescu, 

cel care, de-a lungul a mai multor decenii, a fost principalul organizator al Conferinţei 

Naţionale de Chimie. Omagiul a fost adus de dr.ing. Petru Filip. 

După aceste momente deosebit de importante, mai ales pentru tinerii 

cercetători aflaţi în număr mare în sală (Figura 2), a început partea ştiinţifică a 

Conferinţei. 

 

Figura 2. Tineri participanți la cea de-a XXXVI-a ediţii a  

Conferinţei Naţionale de Chimie – CNChim-2022 

Lucrările Conferinţei Naţionale au cuprins 4 tipuri de comunicări: conferinţe 

plenare, conferinţe în secţiuni, comunicări orale şi postere. 

În cadrul primei şedințe plenare au prezentat lucrări următorii conferenţiari: 

- Prof. Matthias Tamm de la Technische Universität Braunschweig, 

Germania, care a vorbit despre realizări recente în chimia diaminoacetilenelor. 

Profesorului Mathias Tamm i-au fost acordate Diploma de Onoare a Societății de 

Chimie din România și medalia C. D. Nenitescu (Figura 3). 

- Prof. Anca Silvestru de la Universitatea Babeş‐Bolyai din 

Cluj‐Napoca, România, care a prezentat: Compuşi organocalcogeni cu relevanţă 

pentru biologie, sinteză organică şi nanomateriale;  
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Figura 3. Acordarea Diplomei de Onoare a Societății de Chimie din România și a 

medaliei "C. D Nenitescu" profesorului Matthias Tamm, Technische Universität 

Braunschweig 

 - Prof. Saïd El Kazzouli, de la Euromed Faculty of Pharmacy, Euromed 

University of Fes (UEMF), Fez, Maroc, care a discutat despre Funcţionalizarea C-H 

regioselectivă a imidazolilor şi a azaindazolilor la inelul de şase (Figura 4). 

 

Figura 4. Prof. Saïd El Kazzouli, Euromed University of Fes (UEMF), Fez, Maroc 

În după amiaza zilei de 5 octombrie 2022 au început lucrările pe secţiuni: 

SECŢIUNEA I Chimie anorganică, chimie-fizică şi analitică, la care s-au 

prezentat 2 conferinţe pe secţiuni şi 3 comunicări orale, 

SECŢIUNEA II Chimie macromoleculară şi supramoleculară, la care s-au 

prezentat 1 conferinţă şi 5 comunicări orale, 

SECŢIUNEA III Chimie organică, bioorganică şi alimentară, la care Dr. Oana 

Leonte de la Berkley Polymer Technology, Hayward, SUA a prezentat o comunicare 

despre cercetările Acad. C.D Neniţescu, urmată de 3 conferinţe şi 2 comunicări orale, 

SECŢIUNEA IV Materiale noi şi nanomateriale, la care au fost prezentate 

6 comunicări orale, 

SECŢIUNEA V Chimia mediului la care s-au susţinut 2 conferinţe şi 

3 comunicări orale. 

La finalul zilei de 5 octombrie a avut loc şi prima sesiune de postere (Figura 5). 
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Figura 5. Sesiune de postere la CNChim-2022 

 În ziua de 6 octombrie, sedinţele plenare au cuprins următoarele conferinţe 

(Figura 6): 

 - Prof. Ecaterina Andronescu, de la Universitatea Politehnica Bucureşti, 

România, care a vorbit depre "Aplicaţiile medicale ale sistemelor oxidice"; 

  - Prof. Radu Silaghi-Dumitrescu, de la Universitatea Babeș-Bolyai din 

Cluj-Napoca, România, care a susţinut conferinţa "Noua chimie cu cobalamină și 

agenți redox"; 

 - Prof. Gheorghe Duca, de la Institutul de Chimie al Academiei de Științe a 

Moldovei, Republica Modova, care a conferenţiat despre "Chimia fizică, ecologică, 

tehnologică și biomedicală a peroxidului de hidrogen";  

 - Dr. ing. Valentin Victor Jerca de la Institutul de Chimie Organică şi 

Supramoleculară "C.D. Neniţescu" al Academiei Române, care a prezentat conferința 

"Poli(2-izopropenil-2-oxazolină) pentru dezvoltarea materialelor polimerice 

inteligente". 

 

Figura 6. Moment din conferințele plenare la CNChim-2022 

 În ziua de 6 octombrie 2022 au continuat şi lucrările pe secţiuni: 

SECŢIUNEA I Chimie anorganică, chimie-fizică şi analitică , la care s-au prezentat 

2 conferinţe pe secţiuni şi 8 comunicări orale; 

SECŢIUNEA II Chimie macromoleculară şi supramoleculară, la care s-au prezentat 

1 conferinţă şi 2 comunicări orale; 

SECŢIUNEA III Chimie organică, bioorganică şi alimentară, la care au fost susţinute 

4 conferinţe şi 5 comunicări orale; 

SECŢIUNEA IV Materiale noi şi nanomateriale, la care au fost prezentate 

6 comunicări orale 
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SECŢIUNEA V Chimia mediului, la care au fost susţinute 3 conferinţe şi 

2 comunicări. 

 Activitatea ştiintifică din ziua de 6 octombrie s-a încheiat cu cea de a doua 

sesiune de postere. În total au fost înscrise 128 postere (SECŢIUNEA I: 28; 

SECŢIUNEA II: 12; SECŢIUNEA III: 35; SECŢIUNEA IV: 31; SECŢIUNEA V: 17). 

 Ultima zi a Conferinţei Naţionale a cuprins o sesiune de conferinţe plenare la 

care au prezentat comunicări: 

 - Dr. ing. Marcela Mihai de la Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru 

Poni" din Iaşi, cu "Aplicarea în depoluare și medicină a sistemelor multicomponente 

de polielectroliţi" (figura 7); 

 

Figura 7. Dr. ing. Marcela Mihai de la Institutul de  

Chimie Macromoleculară "Petru Poni" din Iaşi în timpul conferinței plenare 

 - Prof. Crișan Popescu de la KAO European Research Laboratories, 

Darmstadt, Germania care a susţinut conferinţa "Ce e în păr? Prin analiza termică". 

 Au continuat şi lucrarile la SECŢIUNEA I Chimie anorganică, chimie-fizică 

şi analitică, la care s-au prezentat 1 conferinţă pe secţiuni şi 3 comunicări orale. 

 În seara zilei de 6 octombrie, un moment deosebit l-a constituit serbarea 

”Chimcomplex – 70 ani”, organizată cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la înfiinţarea 

Combinatului Chimic Borzeşti, actuala societate Chimcomplex Borzeşti și omagierea 

d-lui director Virgil Băncilă, cu ocazia ieşirii la pensie, după o viaţă intreagă dedicată 

combinatului. 

 La încheierea Conferinţei Naţionale a fost acordat și premiul pentru cel mai 

bun tânăr cercetător, care a revenit domnului Mihai Alexandru Molenţa, de la 

Institutul de Chimie Organică şi Supramoleculară "C.D. Neniţescu" al Academiei 

Romane. Cuvântul de închidere a fost rostit de către preşedintele Societăţii de Chimie 

din România, acad. prof. dr. ing. Bogdan Simionescu. 

Conferinţa Naţională de Chimie 2022 a fost un succes, atât din punct de 

vedere organizatoric cât şi din punct de vedere ştiinţific. Foarte îmbucurătoare a fost 

prezenţa unui mare număr de tineri, care au dovedit că sunt un rezervor deosebit de 

important de cercetători valoroşi pentru viitor. 

 

Dr. ing. Andrei SÂRBU 

ICECHIM - București 

andr.sarbu@gmail.com 
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Concursul de Chimie „Academician Cristofor Simionescu” 

– Competiție, continuitate, tradiție 
 

 

Organizatori  

Concursul „Academician Cristofor Simionescu” (CCS) este organizat de 

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” 

(FICPMCS), în colaborare cu partenerii educaționali ai facultății.  

Statutul de partener educațional al FICPMCS se poate obține prin semnarea 

unui acord de parteneriat și/sau încheierea unui protocol de colaborare între 

FICPMCS și unitatea de învățământ, instituția sau organizația care dorește să obțină 

acest statut. Pentru ediția a X-a a concursului au dobândit acest statut Inspectoratele 

Școlare din 28 de județe.  

Asociația Studenților Chimiști ASC „CHEMIS” și Asociația „RADU Z. 

TUDOSE” a Cadrelor Didactice și a Absolvenților Facultății de Inginerie Chimică și 

Protecția Mediului “Cristofor Simionescu” din Iași (ART-ING) au statut de partener 

educațional al FICPMCS și fac parte dintre organizatorii tradiționali ai concursului.  

 

 

Figura 1. Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu” 

 

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului “Cristofor Simionescu 

(Figura 1), din cadrul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași este un reper 

important al performanței și tradiției nu doar prin pregătirea oferită în cadrul studiilor 

universitare dar și prin colaborările și atenția pentru mediul preuniversitar. Astfel, 

anual facultatea organizează mai multe competiții, evenimente științifice și întâlniri 

cu agenți economici la care participă elevi și colegi din mediul preuniversitar. 

 

Obiective 

 Obiectivele concursului sunt clar definite și se regăsesc pe pagina web a acestuia [1]:  

§ 1. Concursul "Academician Cristofor Simionescu" creează o atmosferă 

competitivă, care permite descoperirea și promovarea tinerilor elevi pasionați de 

chimie aplicată în inginerie chimică și în protecția mediului. 
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§ 2. Climatul generat de participarea la concurs permite inițierea, stabilirea și 

materializarea unor relații de colaborare între cadrele didactice din învățământul 

universitar și pre-universitar. 

§ 3. Participarea la concursul "Academician Cristofor Simionescu" 

favorizează și stimulează contactele profesionale între diferite grupuri de profesori, 

elevi și studenți. 

§ 4. Reunirea elevilor cu înclinații și aptitudini pentru studiul chimiei, permite 

informarea acestora cu privire la oferta educațională a Facultății de Inginerie Chimică 

și Protecția Mediului "Cristofor Simionescu" informații utile în perspectiva orientării 

profesionale a liceenilor. 

 

Evoluție 

Prima ediție a CCS a avut loc în anul 2013, iar începând de atunci, fără 

întrerupere, FICPMCS organizează, în a doua jumătate a lunii noiembrie a fiecărui an, 

concursul de chimie care poartă numele academicianului Cristofor Simionescu, 

personalitate marcantă a științei și culturii ieșene, care a condus timp de aproape trei 

decenii (28 ani!) [2] destinele Institutului Politehnic din Iași – actuala Universitate 

Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.  

La prima ediție a concursului au participat 591 de elevi și 99 de cadre 

didactice de la unități de învățământ din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, 

Suceava, Vaslui. Au fost acordate 154 de premii și mențiuni la cele două secțiuni: 

chimie și protecția mediului.  

Pentru a doua ediție a concursului cele două secțiuni au devenit: chimie – 

pentru elevii care urmau filiera teoretică și chimie aplicată – pentru elevii de la 

filierele tehnică și vocațională. Pentru prima dată, elevii au putut concura atât în 

competiția individuală, cât și în competiția pe echipe. De asemenea, începând cu 

ediția a II-a a CCS în paralel cu desfășurarea concursului adresat elevilor, cadrele 

didactice din mediul preuniversitar au fost invitate să participe la un Workshop, în 

cadrul căruia sunt invitate să susțină prelegeri personalități din mediul universitar și 

preuniversitar. Prima susținere de acest gen, a aparținut domnului academician 

Bogdan C. Simionescu, Vicepreședinte al Academiei Române fiind intitulată: 

„Tendințe și perspective ale  învățământului tehnic”.  

Pentru a treia ediție a CCS, organizatorii au propus o singură secțiune: chimie 

și chimie aplicată în protecția mediului în cadrul căreia elevii au putut concura și 

individual și în competiția pe echipe. Whorkshop-ul adresat cadrelor didactice a fost 

intitulat “Noi orizonturi și strategii în chimia materialelor”, în cadrul căruia domnul 

academician Bogdan C. Simionescu a susținut prelegerea “Chimia – știință și artă.” 

Și la a patra ediție, în 2016, elevii au putut participa la o singură secțiune: 

chimie și chimie aplicată în protecția mediului. În cadrul workshop-ului au susținut 

prezentări dl. prof. Nicolae Hurduc (Decanul Facultății), dna. prof. Carmen Teodosiu 

și dna. prof. Silvia Curteanu.  
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Figura 2. Dl. academician Bogdan C. Simionescu (dreapta), la ediția II-a a CCS [3] 

 

 Pentru ediția a V-a organizatorii au revenit la varianta cu două secțiuni: 

chimie și chimie aplicată în inginerie chimică și chimie aplicată în protecția 

mediului. “Cristofor Simionescu – formator de oameni și ctitor de școală” a fost 

titlul prelegerii susținute în cadrul whorkshop-ului de către dna. prof. Constanța 

Ibănescu.  

  

  

Figura 3. Imagini din timpul desfășurării concursului în format fizic [3] 

 

La solicitarea cadrelor didactice și ținând cont de numărul diferit de ore de 

chimie alocat filierelor teoretice și tehnologice, începând cu ediția a VI-a CCS 

propune elevilor participanți cele trei secțiuni care se regăsesc și în prezent în 

structura concursului: chimie pentru licee și colegii tehnologice, chimie pentru licee și 

colegii teoretice, și protecția mediului, filiera tehnologică. Ministrul Cercetării și 

Inovării de la acea dată, dl. profesor univ. dr. ing. Nicolae Hurduc, a introdus 

prelegerea “Ce înseamnă să fii inginer?” susținută de dl. academician Bogdan C. 

Simionescu.  

 Ediția a VII-a, din 2019, a fost ultima desfășurată în format fizic. 

Whorkshop-ul adresat cadrelor didactice a inclus prezentările: “Figuri de chimiști 

români” susținută de dl. academician Bogdan Simionescu și “Planeta verde – un vis 

neîmplinit (?)” susținută de dna. prof. Maria Gavrilescu.  

 Pandemia de COVID-19 a determinat organizarea ediției a VIII-a a CCS în 

format on-line, o provocare la care organizatorii au făcut față cu brio. Posibilitatea 
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conectării on-line a permis participarea elevilor din zone mai îndepărtate de Iași, care 

în condiții normale nu ar fi avut acces la concurs, ceea ce a condus la o creștere 

semnificativă a numărului de concurenți și a ariei de acoperire geografică a 

concursului. „Predarea și învățarea on-line în contextul crizei COVID-19” – a fost 

tema prelegerii susținute de dl. Prof. Nicolae Hurduc, în timpul workshop-ului online, 

adresat cadrelor didactice.  

Edițiile a IX-a și a X-a au fost de asemenea organizate online. Numărul 

participanților a crescut constant, iar desfășurarea concursului în acest format a 

permis înscrierea elevilor din județe mai îndepărtate și din Republica Moldova. Ediția 

din 2022, a X-a, a cunoscut o participare impresionantă, fiind înscriși 1800 de elevi 

din clasele IX – XII, coordonați de peste 300 de cadre didactice din aproape 200 de 

unități de învățământ, din 28 de județe și din București. 

 Pentru ediția următoare, din 2023, organizatorii iau în considerare o variantă 

de organizare în format mixt, fizic și online, pentru a permite elevilor necondiționați 

de distanță și de resurse materiale să profite de experiența unică a participării efective 

la un concurs de mare anvergură, asigurând în același timp posibilitatea participării la 

competiție și pentru elevii cu o condiție materială mai delicată sau aflați la distanțe 

considerabile sau chiar în altă țară.  

 

Structură 

Concursul se adresează elevilor din clasele IX – XII și constă într-o probă 

scrisă, tip grilă, pe baza tematicii afișate, cu o durată de 80 minute. Testele conțin 30 

subiecte care vizează atât cunoștințele științifice, cât și capacitatea elevilor de a 

rezolva în mod creativ anumite cerințe. 

În formatul actual, introdus începând cu ediția a VI-a, concursul cuprinde trei 

secțiuni: 

• Chimie pentru licee și colegii teoretice 

• Chimie pentru licee și colegii tehnologice 

• Protecția mediului 

Elevii înscriși la concurs pot participa în competiția individuală, dar și în 

competiția pe echipe. Concursul pe echipe este o componentă caracteristică CCS, care 

nu se mai regăsește la alte competiții de profil și care permite o evaluare mai exactă a 

activității cadrelor didactice, mergând pe ipoteza că un elev de excepție poate să apară 

relativ ușor, pe când o echipă de elevi de excepție presupune și o activitate didactică 

pe măsură. De aceea, ca o recompensă a activității depuse, cadrele didactice care 

coordonează echipele câștigătoare în competiția pe echipe sunt invitate să facă parte 

din comitetul de organizare al ediției următoare a concursului. Echipele pot fi formate 

din 5, 6, 7 sau 8 elevi din clasele IX – XII.  

 

Workshop  

Întrucât unul din obiectivele concursului constă în extinderea colaborărilor cu 

colegii din mediul preuniversitar, începând cu ediție a II-a a CCS a fost introdus un 

workshop la care sunt invitate să susțină prelegeri personalități din mediul universitar 

și preuniversitar, prilej cu care pot fi realizate analize, discuții și interacțiuni între 

cadrele didactice.  

Workshop-ul se desfășoară în ziua concursului, în paralel cu proba scrisă, iar 

participarea la workshop nu este condiționată de participarea la concurs. 
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În cele 9 ediții ale acestui eveniment, dintre care 3 au fost desfășurate în 

format online, au susținut prezentări mari personalități ale FICPCS, foști absolvenți ai 

facultății, studenți, dar și cadre didactice din învățământul preuniversitar (a se vedea 

paragraful Evoluție).  

La ediția din 2022, participanții au avut oportunitatea de a asista la 

prezentările: “Fața nevăzută a cosmeticelor" – conf. univ. dr. ing. Corina Cernătescu, 

Directorul Departamentului de Inginerie organică, biochimică și alimentară de la 

FICPMCS, “Chimia și corpul uman” – prof. Geanina Cozma, de la Colegiul 

Național “Costache Negruzzi” din Iași, „Importanța modelelor în viață: Cristofor I. 

Simionescu - formator de oameni și ctitor de şcoală” – prof. Constanța Ibănescu, 

FICPMCS.  

Manifestarea adresată cadrelor didactice se bucură de același succes ca și 

concursul adresat elevilor, numărul participanților este în continuă creștere de la an la 

an, ceea ce reprezintă o recunoaștere la nivel național al  importanței activităților 

organizate de Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului “Cristofor 

Simionescu”. 

Începând cu ediția a IX-a, prin amabilitatea domnului academician Bogdan C.  

Simionescu, în cadrul workshop-ului se acordă premiul “Academician Cristofor 

Simionescu”, studentei sau studentului cu rezultate deosebite în activitate didactică și 

extra-curriculară. 

 

Colaboratori 

Liga studenților ASC “CHEMIS”, cea mai veche organizație studențească 

din cadrul Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași a avut un rol foarte 

important în organizarea concursului în format fizic, studenții fiind implicați într-o 

multitudine de activități adiacente concursului. 

 

  

  

Figura 4. Imagini cu voluntari “CHEMIS” în timpul concursului [3] 
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 Asociațiile absolvenților AAFCI (Asociația Absolvenților Facultății de 
Chimie Industrială) și ART-ING (Asociația “RADU Z. TUDOSE” a Cadrelor 
Didactice și a Absolvenților Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului 
“Cristofor Simionescu” din Iași) au contribuit la buna desfășurare a celor zece ediții 
ale CCS.  

 
Sponsori. Tombolă 
Încă de la prima ediție concursul a beneficiat de susținere din partea 

companiei CODEIASI, condusă de un fost absolvent al Politehnicii – Codrin Juravle, 
care a pus la dispoziția organizatorilor, gratuit, programul de corectură automată 
ScanGrid.  

Printre companiile care au susținut într-un fel sau altul (financiar sau cu 
diferite produse promoționale) organizarea celor zece ediții ale CCS se numără: 
CODEIASI-SOLUTIONS & TECHNOLOGIES, S.C. PIM S.R.L., AAFCI, 
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iași, Institutul de Chimie Macromoleculară 
„Petru Poni” din Iași, S.C. APAVITAL S.A. Iași, S.C. GREENFINER S.A. Iași, S.C. 
Brickston S.A., S.C. RODOTEX S.A., S.C. ANTIBIOTICE S.A., Florăria TULIP, 
S.C. DACCHIM., S.C. NITECH, Club LIONS Iași-D., S.C. Laboratorium S.R.L.,  și 
alte companii sau persoane fizice.   
 Tombola organizată pentru elevi, cu ajutorul produselor oferite de sponsori (în 
edițiile cu desfășurare on-site) au constituit deliciul participanților, oferind un punct 
de atracție suplimentar pentru participarea la concurs.  
 Până în prezent, mulțumită implicării organizatorilor din cadrul FICPMCS, a 
sponsorilor și colaboratorilor participarea elevilor la concurs și a cadrelor didactice la 
workshop a fost GRATUITĂ. Toate activitățile necesare desfășurării concursului au 
fost pe bază de voluntariat.  

 
Pagina web 
Concursul dispune de pagină web proprie: http://www.ascchemis.ro/concurs_ficpm/, 

pe care sunt prezentate informațiile la zi, dar care dispune și de o arhivă completă a 
edițiilor anterioare, unde pot fi găsite subiecte, rezultate, imagini din timpul 
concursului, festivităților de premiere, tombolă, organizare ș.a.m.d. Adresa de e-mail 
a concursului este: concurs.ficpm@gmail.com.   

 
CONCLUZII 

 Prin participarea la Concursul "Academician Cristofor Simionescu" elevii 
beneficiază de experiență competițională, având posibilitatea de a-și etala și măsura 
cunoștințele cu alți elevi, din alte zone ale țării, care împărtășesc aceiași pasiune 
pentru chimie.  

Premiile obținute constituie o recunoaștere a competențelor atât pentru 
elevi, în competiția individuală, cât și pentru cadrele didactice, în competiția pe 
echipe. Este important de menționat că elevii care obțin premii sau mențiuni 
beneficiază de gratuitate (scutire de taxă) în momentul admiterii la Facultatea de 
Inginerie Chimică și Protecția Mediului “Cristofor Simionescu”. 

Pentru unii concurenți posibilitatea de a vizita orașul Iași, campusul 
universitar Tudor Vladimirescu, una sau mai multe facultăți din Universitatea Tehnică 
„Gheorghe Asachi” și de a intra în contact cu studenții voluntari și cadre didactice 
universitare constituie o adevărată experiență de viață și nu de puține ori familiile, 
profesorii coordonatori și comunitățile locale au făcut eforturi deosebite pentru a 
înlesni participarea copiilor la concurs.  

http://www.ascchemis.ro/concurs_ficpm/
mailto:concurs.ficpm@gmail.com
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Pe lângă numărul de participanți în continuă creștere, o satisfacție deosebită o 

reprezintă constatarea, după a X-a ediție a concursului că există absolvenți de studii 

de licență și master, actualmente ingineri chimiști în activitate, care au participat la 

acest concurs mai întâi în calitate de concurenți, iar apoi ca membri ai ligii ASC 

CHEMIS, în calitate de organizatori. Prin urmare, participarea la concursul 

„Academician Cristofor Simionescu” poate induce imboldul de a urma o carieră în 

domeniile ingineriei chimice și protecției mediului, devenind astfel și o modalitate de 

orientare profesională.  

Înscrierea elevilor la concurs și participarea la Workshop constituie un prilej 

de afirmare pentru cadrele didactice din mediul preuniversitar și asigură o platformă 

de comunicare care permite dialogul, schimbul de experiență și inițierea de 

colaborări între mediul didactic universitar și preuniversitar, dar și contactul cu 

industria și mediul de afaceri, reprezentate de diverși sponsori, absolvenți ai 

facultății sau lideri de companii industriale de profil.   

Trebuie evidențiat faptul că acest concurs este autonom, neafiliat ministerului, 

care colaborează cu inspectoratele dar nu este subordonat acestora, care permite 

verificarea și validarea absolut independentă a cunoștințelor de chimie. 

În încheiere, organizatorii transmit mulțumiri colegilor din mediul universitar 

și preuniversitar pentru implicare și colaborarea frumoasă care a făcut posibilă 

organizarea și desfășurarea în bune condiții a unui concurs național de chimie chiar și 

în condiții de pandemie. Felicitări tuturor participanților și mult succes!  
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