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PROJECT – IRSES, „PHOTOCATALYTIC CLUS-
TER COMPLEXES FOR ARTIFICIAL PHOTOSYN-
THESIS APPLICATIONS” ACRONYM - PCAP  (RE-
GISTRATION NO – 246902).  Project duration is 36 
months (November 2010 – November 2013)

The major problem of the world at this time is 
the energy and its cuantity to supply all the necesities 
of population now and in future. Coupled to this pro-
blem is the environmental issue of global warming 
due to burning of the fossil fuels. Artifi cial photosyn-
thesis is one of the possible solutions of this problem 
if we’ll elaborate the technology which will convert 
the water and carbon dioxide into organic fuel as 
green leaves are doing. The consortium for this pro-
ject (Prof. A. Benniston, Newcastle University, Uni-
ted Kingdom; Prof. I. Mangalagiu, University Al. I. 
Cuza, Romania; Prof. C. Turtă, Institute of Chemis-
try, Academy of Sciences of Moldova) was assembled 
specifi cally to focus on one segment of artifi cial pho-
tosynthesis - photochemical water decomposition, 
based on transition metal complexes catalysts.   The 
overall aim of this project is to set up a long-term 
research cooperation and synergistic partnership to 
create a competitive groups of scienties capable of 
solving complex scientifi c problems. 

Din start ţin să menţionez că proiectul trilate-
ral anunţat în titlu subscrie „Acţiunilor Maria Cu-
rie”, program internaţional care ajută instituţiile de 
cercetare să stabilească sau să consolideze, pe ter-
men lung, cooperarea cu alte structuri ştiinţifi ce, un  
schimb coordonat şi reciproc pentru personalul lor. 
La proiectele PSIPC - IRSES pot lua parte organi-
zaţii publice sau organisme private cu o misiune pu-
blică (de exemplu, universităţi, centre de cercetare 
etc.), care desfăşoară activităţi ştiinţifi ce. 

Propunerea în vederea schimbului reciproc de 
cercetători trebuie să includă cel puţin doi partici-
panţi independenţi din cel puţin două state membre 
diferite ale Uniunii Europene sau din ţări asocia-
te, plus una sau mai multe organizaţii situate fi e în 
ţări cu care UE are un Acord C & D (de cooperare 
ştiinţifi că şi tehnologică), fi e în cele care intră sub 
incidenţa Politicii Europene de Vecinătate. Progra-
mul este valabil pentru toate domeniile de cercetare 
ştiinţifi că şi tehnologică care prezintă interes pentru 
UE, cu excepţia domeniilor de cercetare acoperite 
de Tratatul EURATOM.

Proiectul „Complecşi fotocatalitici de tip cluster 
pentru utilizare în procesul de fotosinteză artifi cială” 
(Project FP7-PEOPLE-2009-IRSES, Nr. 246902), 
întrunind condiţiile nominalizate, vine astfel să con-
tribuie la soluţionarea unei  probleme importante cu 
care se confruntă omenirea – asigurarea cu energie a 
tuturor necesităţilor populaţiei şi a statelor nu numai 
pentru ziua de astăzi, ci şi în viitor. Această chesti-
une are tangenţe cu situaţia mediului, cu încălzirea 
globală, cauzată de creşterea concentraţiei de dioxid 
de carbon prin arderea combustibililor fosili. 

Există o legătură clară între necesarul de energie 
şi încălzirea globală. Cu cât mai multă energie este 
necesară, cu atât mai mult combustibil urmează să 
fi e ars. Ciclul trebuie să fi e întrerupt, iar o cale sigu-
ră de soluţionare este utilizarea nelimitată a energiei 
furnizată de soare.

Fotosinteza artifi cială reprezintă o soluţie rea-
lă viabilă pentru viitor dacă se vor putea construi 
„maşini moleculare” capabile să imite modul în 
care plantele descompun apa în oxigen şi conver-
tesc concomitent dioxidul de carbon în combustibil 
organic[1]. Difi cultatea acestei misiuni nu trebuie 
subestimată! Sarcina este mult prea complicată pen-
tru o singură echipă de cercetători care să-i poată 
face faţă. De aceea, onorarea misiunii în cauză  re-
clamă coagularea eforturilor a numeroşi experţi din 
diverse domenii ştiinţifi ce care s-ar concentra pe as-
pecte specifi ce ale fotosintezei artifi ciale. Aspiraţia 
în cele din urmă este de a aduna şi a pune cap la cap 
toate componentele specifi ce rezolvate şi a crea o 
adevărată imitaţie a plantelor verzi. 

Consorţiul pentru acest proiect (A. Benniston 
– Regatul Unit; C. Turtă – Republica Moldova şi 
I. Mangalagiu – România) a fost în mod explicit 
asamblat ca să se axeze pe catalizatori în baza com-
plecşilor metalelor de tranziţie. Pentru reacţia foto-
chimică de descompunere a apei, de exemplu: 

H2O + hν → H+ + OH-

2H+  + 2e- → H2 
 2OH-  - 2e- → H2

 O + ½ O2

acest consorţiu complet nou a stabilit o serie de pro-
vocări faţă de obiectivul comun. Printre acestea se 
numără: (1) elaborarea de noi metode sintetice pen-
tru obţinerea liganzilor organici specifi ci; (2) pregă-
tirea complecşilor stabili şi redox-activi;  (3) testarea 
catalizatorilor în procesele fotocatalitice. Schimbul 
reciproc de cercetători între România, Marea Brita-
nie şi Republica Moldova este o modalitate-cheie 
spre atingerea obiectivelor stabilite anterior.

Astfel, scopul principal al acestui proiect este 
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stabilirea unei colaborări pe termen lung de cer-
cetare şi parteneriat sinergic care cuprinde grupuri 
de cercetare din Marea Britanie (Prof. A. Bennis-
ton, Universitatea din Newcastle), România (Prof. 
I. Mangalagiu, Universitatea ,,Al. I. Cuza”) şi Re-
publica Moldova (Prof. C. Turtă, Institutul de Chi-
mie al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova). 
Provocarea mare este de a atrage împreună diferite 
expertize recunoscute ca fi ind capabile să producă o 
unitate ştiinţifi că completă care se va extinde dinco-
lo de fi nanţarea IRSES. 

Urmează să fi e înfi inţat, de asemenea, un sistem 
de instruire în materie de cercetare a fotosintezei ar-
tifi ciale [2-5] pentru chimiştii generaţiei următoare. 
Cele trei grupuri cu competenţe diferite vor fi  antre-
nate în activitatea din cadrul proiectului  prin inter-
mediul  schimburilor pe termen scurt şi pe termen 
lung al cercetătorilor între Marea Britanie, România 
şi Republica Moldova. Există speranţa că schimbul 
liber de idei va avansa cunoştinţele actuale spre un 
obiectiv comun de producere a energiei cu preţ scă-
zut în Europa. 

Un obiectiv esenţial al consorţiului este de a 
formula strategia pentru cooperarea pe termen lung 
între cele trei instituţii de cercetare, care va stimula 
publicaţii ştiinţifi ce comune, noi propuneri de fi nan-
ţare pe viitor şi, în fi nal, noi tehnologii efi ciente.

Durata proiectului PICAP (nr 246902) este de 
36 luni. Se prevăd: 

Vizite ale membrilor grupului din Moldova  în  
România – 24 oameni/luni;

în UK– 43 oameni/ luni;
Vizite ale membrilor grupului din UK în Moldo-

va  – 21 oameni/ luni;

Vizite ale membrilor grupului din România        
în Moldova – 13 oameni/luni; 

Total 101 oameni/luni.

În cursul primului an de derulare a proiectului au 
fost desfăşurate mai multe activităţi. În noiembrie 
2010, membrii echipelor au participat la un work-
shop, care a avut loc la Chişinâu şi s-a constituit în 
prima reuniune a tuturor participanţilor la proiect. 
Scopul principal a fost familiarizarea cu domeniile 
de cercetare ale membrilor echipelor şi rezultatele 
obţinute până la proiect, precum şi cercetările plani-
fi cate în cadrul proiectului. 

Problemele fotosintezei artifi ciale au fost abor-
date de conducătorul proiectului, profesorul An-
drew Benniston (Universitatea din Newcastle, An-
glia), care a descris şi situaţia creată la momentul 
actual [2,3].  Discuţiile au contribuit la determinarea 
mai exactă, în cadrul proiectului, a rolului fi ecărei 
echipe şi fi ecărui membru, în mod special al celor 
din Chişinău. 

Prof. dr. Ionel Mangalagiu de la Universitatea 
AIC din Iaşi a vorbit despre metodele moderne de 
sinteză organică – metoda cu utilizarea microunde-
lor (MW) şi ultrasunetului (US) [6,7]. Au fost puse 
în discuţie şi chestiuni ce ţin de managementul  pro-
iectului. 

În continuare, cercetătorii tineri din echipa Re-
publicii Moldova, doctoranzii Irina Vodă, Dumitru 
Sîrbu, Ion Marin, Silvia Melnic (a susţinut teza de 
doctor în ştiinţe în 2010) şi masteranda Olesea Cu-
zan au lucrat intens la sinteza liganzilor polidentaţi 
în timpul stagiilor lor în Iaşi şi în Newcastle. Sinte-

Fig.1. Localizarea şi componentele fotosistemelor - PSI, PSII- şi a lanţului  transportor de electroni din membrana 
tilacoidală a cloroplastelor.

Referinţă: www.scribd.com/doc/51246594/Curs-de-Biologie-Celulara-pentru-Chimisti
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za liganzilor este o etapă primordială în procesul de 
obţinere a complecşilor. 

De cele mai multe ori, această procedură impli-
că mai multe etape ale reacţiei, randamente scăzute 
şi condiţii de sinteză dure. Recent, în laboratorul 
Prof. I. Mangalagiu  a fost propusă o metodă rapi-
dă, efi cientă şi simplă pentru prepararea liganzilor 
multidentaţi coronarzi. În fi gura 2 se arată schema 
parcurgerii reacţiei şi unele produse fi nale posibile 
[6,7].

Sub tutela Prof. I. Mangalagiu şi a doctorilor 
în ştiinţe chimice G. Zbancioc şi C. Moldoveanu 
(echipa din Iaşi) au fost efectuate sinteze ale ligan-
zilor noi polidentaţi care conţin un număr diferit de 
atomi donor, N şi O, capabili să formeze geometrii 
de înconjurare a generatorului de complex dife-
rite. Tinerii au utilizat în aceste sinteze metodele 
moderne de sinteză organică MW şi US. Structu-
ra geometrică a substanţelor sintetizate a fost de-
terminată prin metoda de analiză cu raze – X pe 
monocristal parţial în Universitatea din Newcastle, 
parţial în UAIC (Iaşi). În urma dialogului întreţi-

nut cu membrii echipelor din Anglia şi România, 
tinerii chimişti din Moldova şi-au perfecţionat ca-
lifi carea, compentenţele şi aptitudinile profesiona-
le, fapt ce va avea un impact benefi c atât asupra 
desfăşurării experienţelor, cât şi asupra modului de 
a analiza rezultatele obţinute. 

În cadrul stagiului la Universitatea Newcast-
le, membrii echipei din Chişinău au benefi ciat din 
plin de  literatura de specialitate din bibliotecă şi au 
avut acces on-line la diferite reviste de specialitate. 
Totodată, ei au putut  să se familiarizeze cu metode-
le moderne de studiu – RMN, IR, GC-MS, HPLC, 
cyclovoltamperometrie, spectroamperometrie,  ana-
liza cu raze – X, acumulând abilităţi de a lucra in-
dependent cu unele aparate din această serie. Semi-
narele săptămânale, care au avut loc în Laboratorul 
de Fotonică Moleculară (Newcastle),  au contribuit 
la aprofundarea cunoştinţelor legate de fotosinteza 
artifi cială şi fotoliza apei.  Şcoala de Chimie de la 
Newcastle a organizat, de asemenea, un program 
foarte amplu de seminare săptămânale cu participa-
rea experţilor din Societatea Regală a Chimiştilor 
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Fig. 2. Schema efectuării reacţiilor de obţinere a liganzilor coronarzi
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(Royal Chemical Society), precum şi internaţionali, 
la care s-au discutat diferite domenii ale chimiei. 

Membrii experimentaţi în cercetare ai echipelor 
au misiunea să prezinte prelegeri la tema respectivă, 
să desfăşoare traininguri pentru tineret în cercetarea 
planifi cată, să pună în discuţie rezultatele obţinute. 
Pe parcursul vizitei de studiu la UNE şi AIC sub-
semnatul (Constantin Turtă – n.r.) a prezentat pre-
legeri privind spectroscopia Mossbauer şi aplicarea 
acesteia în chimie şi în alte domenii de investigare 
[8]. Un interes deosebit au manifestat membrii se-
minarelor respective faţă de fenomenele tranziţiei 
de spin şi delocalizarea dinamică a electronilor în 
clasa clusterilor de fi er cu valenţă mixtă.

 Unul din obiectivele Proiectului constă în dise-
minarea rezultatelor ştiinţifi ce obţinute. Pe parcur-
sul primului an de activitate rezultatele ştiinţifi ce 
obţinute au fost prezentate în reviste şi în cadrul a 
cinci întruniri ştiinţifi ce [9-14]: Ediţia a XXIII-a a 
conferinţei ,,Zilele Academice Ieşene”, 29 septem-
brie -1 octombrie 2011, Iaşi, România (2); Ediţia a 
VII-a a conferinţei PRIOCHEM, 27-28 octombrie 
2011, Bucureşti, România (1); Conferinţa Inter-
naţională a Tinerilor Cercetători, ediţia a IX-a, 11 
noiembrie 2011, Chişinău, Republica Moldova (2); 
câteva emisiuni la Televiziunea Publică din Moldo-
va şi în ziarele locale. 

Rezultatele obţinute ne insufl ă convingerea că 
proiectul va fi  îndeplinit cu succes.

Experienţa primului an de activitatea au scos în 
evidenţă şi unele probleme care nicidecum nu con-
tribuie la realizarea obiectivelor proiectelor de tip 
,,Maria Curie” din Programul PC7.

Universităţilor (sau altor instituţii de cercetare 
din CE) - gazdă nu li se alocă mijloace fi nanciare  
suplimentare pentru reactive/consumabile necesare 
persoanelor ce sosesc la stagii pentru a efectua ex-
perimente. În acest caz, şeful grupului din institu-
ţia-gazdă este nevoit să obţină sumele necesare din 
alte granturi, ale căror scopuri nu coincid cu cele ale 
proiectelor de gen ,,Maria Curie”. 

Sumele alocate de Comisia Europeană sub for-
mă de burse instituţiei din Republica Moldova pen-
tru deplasările de serviciu ale membrilor echipei 
autohtone de cercetare sunt depozitate în conturile  
instituţiei respective şi pot să ajungă la destinaţie 
numai în valută naţională şi cu aprobarea trezoreriei 
Republicii Moldova. Această modalitate de fi nanţa-
re duce la pierdere de timp, nervozitate şi la achita-
rea taxei de schimb din contul burselor persoanelor 
antrenate în proiect.
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