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NOUTĂTI EDITORIALE,

EDIȚIE INTERNAȚIONALĂ SPECIALĂ 
CONSACRATĂ NANOTEHNOLOGIILOR

Recent, în decembrie 2014, a ieșit de sub tipar o 
ediție specială a revistei internaţionale din domeniul 
nanotehnologiilor Beilstein Journal of Nanotechnology 
(IF: 2,33), întitulată Physics, chemistry and biology of 
functional nanostructures (Fizica, chimia și biologia 
nanostructurilor funcționale). În calitate de editor res-
ponsabil al publicației respective a fost solicitat prof. 
Anatolie Sidorenko, directorul IIEN „D. Ghițu”, care 
începând cu anul 2011 este membru al colegiului de 
redacţie al revistei Beilstein Journal of Nanotechnology.

De menționat că ideea acestei serii tematice, me-
nită să prezinte abordările tehnologice de ultimă oră 
pentru asamblarea nanostructurilor funcţionale și 
nanomaterialelor cu proprietăţi speciale, a fost lan-
sată în cadrul Conferinţei internaţionale cu logoul 
NANO, care a avut loc în septembrie 2013 la Chi-
șinău (NANO-2013). Întrucât în ultimul deceniu 
numărul articolelor în domeniul nanotehnologiilor 
crește exponenţial, nu doar studenţii, doctoranzii și 
inginerii, dar și cercetătorii întâmpină dificultăţi la 
orientarea în domeniul dificil al știinţei și tehnolo-
giilor, iar seria nominalizată le va fi de real folos în 
acest sens.

Datorită dezvoltării nanotehnologiilor, secolul 
XXI a obţinut logoul „NANO” ce acoperă toate do-
meniile de activitate știinţifică: de la electronică până 
la medicină, de la spaţiul aerian până la agricultură. 
Unul din iniţiatorii Programului Naţional în Nano-
tehnologie din SUA, Mihail Roco, menţionează: „Rit-
mul accelerat de descoperiri și inovaţii și natura lor 
interdisciplinară în creștere, duce, uneori, la apariţia 
domeniilor convergente de cunoaștere, de capacitate 
și de investiţii; nanotehnologia este un prim exemplu. 
Aceasta a apărut datorită confluenţei descoperirilor 
în fizică, chimie, biologie și inginerie” [1]. 

Începând cu anul 2000, când a fost lansat Progra-
mul Naţional în domeniul Nanotehnologiilor, care a 
demarat iniţial în SUA, mai apoi în Germania, iar pe 
moment acesta este susținut în alte 60 de state, nanoști-
inţa și nanotehnologiile indică tranșant vectorul prog- 
resului: de la o simplă reducere prin evoluţie a di-
mensiuniilor construcţiei elementelor singulare (de 
exemplu, dimensiunea tranzistorului elementar în 
microcip) spre introducerea revoluţionară a nano-
structurilor autoasamblate și nanostructurilor func-
ţionale și nanomaterialelor.

Autoorganizarea nanoparticulelor sau nanotu-

burilor și includerea lor în diverse materiale face po-
sibilă soluţionarea problemelor existente pe termen 
lung, un exemplu fiind problema curentului critic, 
ce crește în materialul nou supraconductor MgB2. 
Acest supraconductor, foarte promiţător pentru apli-
caţii tehnice, are cel mai înalt curent critic care atin-
ge valori până la 107 A/cm2 doar în câmp magnetic 
nul. Câmpul magnetic extern suprimă foarte rapid 
curentul critic și distruge supraconductibilitatea în 
diboridul de magneziu. Problema a fost soluţionată 
cu succes în Laboratorul Criogenie al Institutului de 
Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D. Ghiţu” 
al AȘM prin introducerea pe suprafaţa MgB2 a nano- 
punctelor magnetice autoorganizate, oferind în reali-
tate un material hibrid nou cu proprietăţi necesare [2].

În ediția specială Physics, chemistry and biology 
of functional nanostructures sunt colectate, sintetizate 
pe capitole și prezentate într-o formă accesibilă cele 
mai noi informaţii din domeniul nanotehnologiilor – 
nanostructurilor funcţionale, respectiv această culege-
re tematică va fi utilă tuturor celor care explorează și se 
interesează de această direcţie nouă știinţifico-tehnică.
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