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1. Scopul programului:  

Scopul Programului nucleu MAGMATMAG constă în dezvoltarea în cadrul Institutului Naţional de 
Cercetare - Dezvoltare pentru Fizicǎ Tehnicǎ (INCDFT - IFT Iaşi) a unor activităţi de cercetare 
fundamentală şi aplicativă de vârf în domeniul magnetismului, materialelor magnetice şi aplicaţiilor 
acestora, precum și în domenii multidisciplinare. Ȋn cadrul Programului nucleu MAGMATMAG au 
fost dezvoltate cercetǎri avansate în domeniul materialelor magnetice amorfe, nanocristaline, 
nanocompozite şi nanodimensionate, cu caracteristici fizice superioare, în scopul utilizării ulterioare a 
acestora în aplicaţii din domeniile: spintronică, microelectronică, medicinǎ, energie, biologie, etc. Ȋn 
cadrul proiectelor din componența Programului nucleu MAGMATMAG au fost de asemenea 
evidențiate și dezvoltate noi procese fizice de bază și noi structuri în materiale magnetice avansate, în 
domeniul micro- și nanotehnologiilor, pentru realizarea de micro şi nanodispozitive, precum şi ȋn 
domeniul controlului nedistructiv/neinvaziv. Au fost dezvoltate cercetări avansate vizând tehnici  de 
vȃrf pentru prepararea şi caracterizarea de noi tipuri de micro- și nanomateriale cu aplicaţii specifice 
domeniului “high tech”.  
In cadrul programului MAGMATMAG 09-43 au fost dezvoltate 10 proiecte care au avut ca scop 
deschiderea de noi direcţii de cercetare de mare perspectivă în domeniul magnetismului şi 
materialelor magnetice cu aplicaţii în realizarea de senzori/sisteme de senzori şi biosenzori magnetici 
pentru aplicații în medicinǎ, biologie, microelectronicǎ, tehnică de calcul, industria automotivă şi 
industria aeronautică. Cercetările dezvoltate au condus la implementarea unor noi tehnici de 
caracterizare fizicǎ, structuralǎ și compoziționalǎ complexǎ a micro- și nanomaterialelor şi 
materialelor nanostructurate, la dezvoltarea de noi nanotehnologii aplicabile nu numai materialelor 
magnetice dar şi altor tipuri de materiale, fapt care a permis deschiderea unor noi direcții de cercetare 
multi- şi interdisciplinare, cu importante colaborări în diferite domenii ale ştiinţei şi tehnicii. 
Rezultatele obţinute ca urmare a derularii activităţilor de cercetare din cadrul Programului nucleu 
(MAGMATMAG) vor permite identificarea şi abordarea unor noi tematici de cercetare în vederea 
participării cu propuneri noi de proiecte în programul PN II, în Programul FP 7 al Uniunii Europene, 
precum și în alte programe științifice internaţionale.   

2. Modul de derulare al programului: 

Programul NUCLEU - Magnetism şi Materiale Magnetice (MAGMATMAG - cod PN 09-43) s-a 
dezvoltat ȋn cadrul a 2 obiective ale căror activităţi  de cercetare s-au desfăşurat, în anul 2013, în cadrul a 
6 proiecte finanţate şi anume: 

♦ Obiectiv 1: Fizica fenomenelor şi proceselor magnetice - 3 proiecte  
♦ Obiectiv 2: Fizica materialelor magnetice -  3 proiecte. 

In cadrul celor 6 proiecte au fost dezvoltate 18 faze distincte, după cum urmează:  
• proiectul PN 09 43 01 01 - 4 faze 
• proiectul PN 09 43 01 02 - 3 faze 
• proiectul PN 09 43 01 04 - 3 faze 
• proiectul PN 09 43 02 01 - 4 faze 
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• proiectul PN 09 43 02 02 - 1 fazǎ  
• proiectul PN 09 43 02 03 - 3 faze. 

În cursul anului 2013, în cadrul Programului MAGMATMAG, au fost dezvoltate activităţi complexe de 
cercetare fundamentală şi/sau aplicativă, în funcţie de specificul fiecărui proiect şi de structura 
obiectivelor propuse spre rezolvare. Ȋn cadrul proiectelor derulate în 2013 s-au desfǎșurat activitǎți de 
preparare de materiale avansate şi activitǎți de caracterizare magneticǎ, compozitionalǎ, morfologicǎ și 
structuralǎ a diferitelor tipuri de materiale, masive, pulberi, straturi subțiri, nanofire şi/sau nanostructuri, 
cu rezultate teoretice şi tehnologice/aplicative complexe pentru posibile aplicaţii în medicinǎ, 
biotehnologie, microelectronicǎ, energie, electrotehnicǎ, spintronicǎ, etc.  
O parte dintre activităţile de cercetare dezvoltate în cadrul proiectelor din Programul NUCLEU au 
constituit de asemenea teme de cercetare în 2 proiecte internaționale de colaborare bilaterală cu Slovacia 
şi Grecia.  
În anul 2013, la Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi şi-au 
desfãşurat activitatea de cercetare un numãr 5 doctoranzi si 1 masterand - asistenţi de 
cercetare/cercetǎtori cuprinşi în programul de perfecţionare prin doctorate - în sistemul cu frecvenţă, 
respectiv în programul de perfecţionare prin masterate. Tinerii cercetători au fost implicaţi în activităţi de 
cercetare axate pe tematici dezvoltate în Programul NUCLEU-MAGMATMAG - PN 09-43, iar 
rezultatele obţinute au constituit subiectul referatelor de doctorat şi de masterat.  
În cadrul proiectelor derulate în Programul MAGMATMAG PN 09-43 au fost dezvoltate activitãţi de 
cercetare complexe care au constituit noi direcţii de cercetare în domeniul nanomaterialelor magnetice şi 
a nanostructurilor speciale precum şi în domeniul efectelor/proceselor noi evidenţiate în aceste tipuri de 
materiale avansate.  

2.1. Descrierea activităţilor (utilizând şi informaţiile din rapoartele de fază, macheta VIII) 

Activităţile de cercetare ştiinţifică derulate, în anul 2013, ȋn cadrul Programului Nucleu MAGMATMAG 
- cod PN 09 - 43sunt prezentate pentru fiecare proiect ȋn parte. În Raportul anual 2013 sunt evidenţiate 
rezultatele obţinute şi este prezentat stadiul de realizare a obiectivelor propuse spre rezolvare, dupǎ cum 
urmeazǎ: 
Proiect PN 09 - 43 01 01/ Studiul dinamicii comutǎrii ultrarapide a magnetizǎrii ȋn microfire feromagnetice 
amorfe pentru aplicații ȋn spintronicǎ. 
Activităţile de cercetare din cadrul proiectului PN 09 - 43 01 01 dezvoltate în anul 2013 s-au derulat pe parcursul a 4 
faze distincte, dupǎ cum urmeazǎ:  
• Faza 1/2013: Studiul efectului tratamentelor termice asupra vitezei de deplasare a pereților de domenii 

magnetice ȋn fire submicronice și nanofire avȃnd compoziția FINEMET. 
În cadrul Fazei 1/2013 a fost elaboratǎ o metodǎ de control a vitezei de deplasare a pereților de domenii 
magnetice din fire magnetice ultrasubțiri cu compoziția FINEMET, prin tratamente termice controlate. 
Rezultatele obținute au arǎtat faptul cǎ, cele mai mari viteze ȋn cazul nanofirelor și firelor submicronice 
FINEMET se obțin ȋn urma tratamentului termic efectuat la 550oC. Acest tratament termic conduce la formarea 
grǎunților nanometrici de αFe-Si cu dimensiuni cuprinse ȋntre 10 și 20 nm. Microstructura corespunzǎtoare 
vitezelor maxime nu este aceeași cu cea care asigurǎ obținerea proprietǎților optime de material magnetic moale, 
acestea fiind atinse ȋn urma tratamentului la 600oC, ca rezultat al creșterii numǎrului de grǎunți nanometrici. 
Utilizȃnd ca parametri, diametrul firelor și temperatura de tratament, s-a elaborat o metodǎ prin care se poate 
controla cu precizie ridicatǎ viteza pereților de domenii ȋn intervalul 500-2500 m/s. Rezultatele obținute ȋn cadrul 
fazei explicǎ interdependența dintre microstructura firelor ultrasubțiri de FINEMET și mecanismul lor de 
magnetizare, prin intermediul mǎrimii și a numǎrului grǎunților de αFe-Si rezultați ȋn urma tratamentelor termice 
și a corelației dintre acești parametri și volumul matricei amorfe reziduale. 

• Faza 2/2013: Studiul formei pereților de domenii magnetice ȋn fire magnetice preparate prin rǎcire rapidǎ 
din topiturǎ prin utilizarea metodei simultane MOKE-ST. 
În cadrul Fazei 2/2013 s-a realizat un studiu aprofundat al formei pereților de domenii magnetice din firele 
feromagnetice amorfe obținute prin rǎcire rapidǎ din topiturǎ avȃnd diferite caracteristici dimensionale și 
magnetostrictive, utilizȃnd metodei simultane MOKE-ST. Comportamentul bistabil al firelor amorfe prezintǎ 
interes pentru domeniul spintronicii și dispozitivelor logice. Din analiza datelor experimentale obținute s-a 
constatat cǎ, dimensiunile (diametre ȋntre 100 și 900 nm) și compoziția firelor magnetice amorfe [Fe77,5Si7,5B15 
cu magnetostricțiune pozitivǎ; (Co0,94 Fe0,06)72,5Si12,5B15 cu magnetostricțiune negativǎ] influențeazǎ dinamica 
(viteza de deplasare) și forma pereților de domenii magnetice. Ȋn interpretarea datelor experimentale s-a ținut 
cont de competiția dintre diferitele tipuri de anizotropii magnetice specifice acestor tipuri de materiale, cu 
predilecție dintre anizotropia magnetoelasticǎ și cea magnetostaticǎ. 
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• Faza 3/2013: Studiul proceselor de comutare ȋn microfire feromagnetice ȋn funcție de grosimea peretelui 
de sticlǎ prin mǎsurǎtori in-situ. 
În cadrul Fazei 3/2013 s-a realizat un studiu privind dinamica comutǎrii ultrarapide a magnetizǎrii ȋn toate 
tipurile de microfire cu comportare magneticǎ bistabilǎ. S-a studiat dinamica deplasǎrii peretelui de 180o atȃt in 
microfirele cu magnetostricțiune pozitivǎ cȃt și ȋn microfirele cu magnetostricțiune aproape nulǎ (ușor negativǎ). 
Astfel, s-au mǎsurat ‚in situ’ parametrii specifici comutǎrii magnetice a microfirelor feromagnetice acoperite cu 
sticlǎ, pe mǎsura ȋndepǎrtǎrii stratului de sticlǎ prin corodare chimicǎ. S-a studiat comutarea ultrapidǎ ȋn 
microfire foarte subțiri cu diametrul nucleului metalic mai mic de 2 µm, pentru aplicații ȋn spintronicǎ (circuite 
logice, elemente de conexiune, memorii de tip ‚shift register’). Studiile realizate au arǎtat cǎ, atȃt dimensiunile 
cȃt și compoziția firelor magnetice reprezintǎ caracteristici fizice importante care influențeazǎ semnificativ 
parametrii de comutare ȋn microfirele acoperite cu sticlǎ, respectiv cȃmpul de comutare și viteza de deplasare a 
pereților de domenii magnetice. Studiul modificǎrilor ‚in situ’ al parametrilor comutǎrii pereților de domenii 
clarificǎ posibilitatea de ajustare a valorilor cȃmpului de comutare și de inducere a bistabilitǎții magnetice ȋn 
cazul probelor cu magnetostricțiune negativǎ micǎ.  

• Faza 4/2013: Studiul nucleerii și propagǎrii pereților de domenii magnetice ȋn nano/microfire plane. 
În cadrul Fazei 4/2013 s-a realizat un studiu complex axat pe analiza procesului de generare și anihilare de 
domenii magnetice ȋn nanofire planare de permalloy (aliaj NiFe) ȋn formǎ de ‚L’ cu ajutorul cȃmpurilor 
magnetice localizate, de diferite valori, obținute prin trecerea unor pulsuri de curent de diferite polaritǎți 
(frecvența de 0,1 Hz) prin trasee de aur (strip line) aliniate perpendicular pe nanofir. Nanofirele planare de 
permalloy au fost obținute utilizȃnd tehnica de nanoimprint cu fascicul de electroni urmatǎ de depunerea de 
straturi subțiri de permalloy, cu grosimea de 30 nm, prin pulverizare R.F. Geometria nanofirelor ‚L’ a fost 
urmǎtoarea: o laturǎ de 25µm, o laturǎ de 110µm, raza de curburǎ de 10µm, lǎțimea de 900nm. Geometria 
nanofirelor simple a fost: lungimea de 100µm și lǎțimea cuprinsǎ ȋntre 200nm și 900 nm. Nanocontactele de aur 
au fost realizate prin litografie opticǎ și depunere ȋn vid. Excesul de permalloy sau aur existente pe suprafața e-
rezistului/fotorezistului ce formeazǎ masca pentru nanofir/nanocontacte a fost ȋndepǎrtat prin tehnica „lift-off”. 
Un cȃmp magnetic maxim de 0,04 T, pe direcțiile X, Y, sau concomitent pe ambele direcții, a fost generat ȋn 
instalația NanoMoke 2 cu ajutorul sistemului de bobine quadrupol. Geometria ,L’ a nanofirului de NiFe permite 
controlul nucleerii domeniiilor magnetice și determinarea vitezei de propagare a pereților de domenii magnetice 
pe cele 2 segmente perpendiculare ale probei. Atȃt dimensiunile cȃt și compoziția nanofirelor magnetice 
influențeazǎ condițiile de generare și propagare a pereților de domenii magnetice. 

Proiect PN 09 - 43 01 02/Noi tehnici de caracterizare structuralǎ, topologicǎ, morfologicǎ și compoziționalǎ a 
sistemelor de nanomateriale și nanostructuri. 
Activităţile de cercetare din cadrul proiectului PN 09 - 43 01 01 dezvoltate în anul 2013 s-au derulat pe parcursul a 3 
faze, dupǎ cum urmeazǎ:  
• Faza 1/2013: Procedee de preparare a probelor cu dimensiuni micro și nanometrice pentru studii de 

microscopie UHR-TEM. 
Ȋn cadrul Fazei 1/2013 sunt descrise principalele procedee de preparare a probelor utilizate pentru studii 
morfologice și structurale prin microscopie electronicǎ de transmisie de rezoluție ultraȋnaltǎ. O serie de materiale 
pot avea, dupǎ preparare, dimensiuni nanometrice (ex. nanofire, nanopulberi, straturi subțiri cu grosimi 
nanometrice), compatibile cu grosimea de transparențǎ a fasciculul de electroni (ex. 20-40 nm), iar pregǎtirea 
probelor constǎ numai ȋn ‚culegerea’ și/sau fixarea nanoprobelor pe grile. Probele micrometrice utilizate pentru 
studii UHR-TEM au fost urmǎtoarele: fire magnetice acoperite cu sticlǎ cu diametre ale miezului metalic cuprins 
ȋntre 0,185 și 7,7 µm și grosimi ale ȋnvelișului de sticlǎ cuprinse ȋntre 5 și 15 µm; benzi amorfe și nanocristaline 
cu grosimi de ordinul zecilor de micrometri. Pentru probele micrometrice, pregǎtirea probelor a constat ȋn: (i) 
subțierea probelor ca atare, pȃnǎ la dimensiuni cuprinse ȋn domeniul 20-40 nm, utilizȃnd polizarea ionicǎ, sau (ii) 
ȋnglobarea probelor ȋn rǎșinǎ ȋn vederea fixǎrii pe grila de Cu¸ ȋn unele cazuri tǎierea mecanicǎ de secțiuni cu 
ajutorul discului diamantat și apoi fixarea  pe grila de Cu și subțierea/prelucrarea ansamblului prin polizare cu 
fascicul de ioni. Prin polizare ionicǎ, fie s-a subțiat proba, fie a fost gǎuritǎ, subțiindu-se apoi marginile probei 
pȃnǎ au devenit transparente la fasciculul de electroni.  Ȋn cazul firelor acoperite cu sticlǎ, inițial, s-a ȋndepǎrtat 
sticla, fie mecanic, fie prin corodare ȋn acid fluorhidric. Calitatea probelor depinde de condițiile de prelucrare și 
anume: valoarea maximǎ a energiei fasciculului de ioni utilizat pentru polizare și gradul de variație a acesteia; 
valoarea unghiului de polizare; natura rǎșinii utilizate pentru ȋnglobare; metoda de subțire utilizatǎ; etc. 
Vizualizarea intermediarǎ a probelor prelucrate s-a fǎcut cu ajutorul  microscopiei electronice de baleiaj (SEM).  

• Faza 2/2013: Evidențierea nanostructurilor din micro/nanofire acoperite cu sticlǎ, amorfe și 
nanocristaline, prin studii de microscopie electronicǎ prin transmisie de rezoluție ultraȋnaltǎ combinatǎ 
cu difracție de electroni. 
Ȋn cadrul Fazei 2/2013 s-au efectuat studii complexe utilizȃnd tehnica de microscopie electronicǎ prin transmisie 
de rezoluție ultraȋnaltǎ (UHR-TEM) combinatǎ cu tehnica de difracție de electroni, pentru examinarea 
morfologiei și structurii amorfe și nanocristaline a nano/microfirelor magnetice de tip FINEMET acoperite cu 
sticlǎ și a benzilor magnetice de tip FINEMET. Structura nanocristalinǎ s-a obținut ȋn urma unor tratamente 
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termice aplicate probelor as-cast. Prepararea grosierǎ a secțiunilor transversale a nano/microfirelor sau benzilor 
magnetice pentru studii UHR-TEM s-a realizat utilizȃnd diferite metode cunoscute, iar prepararea finǎ s-a 
realizat prin polizare cu fascicul de ioni a acestor secțiuni, fie direct, fie dupǎ ȋnglobarea nano/microfirelor sau 
benzilor magnetice ȋn rǎșinǎ specialǎ. Ȋn cazul nano/microfirelor as-cast, cu diametrele de 450 nm și respectiv 
3,3 µm, imaginile UHR-TEM și tranformata Fourier asociatǎ au evidențiat structuri formate din grǎunți cristalini 
cu dimensiuni nanometrice ȋnglobați ȋntr- matrice amorfǎ. Din analiza imaginilor de microscopie electronicǎ s-au 
obținut informații privind evoluția structurii cristaline de la centrul miezului metalic spre exteriorul acestuia. 
Astfel, ȋn zona centralǎ dimensiunea grǎunților cristalini este ȋn jur de 6÷9 nm, ȋn timp ce zona din exterior 
prezintǎ grǎunți cristalini cu dimensiuni cuprinse ȋn domeniul 3÷5 nm. Benzile magnetice au structurǎ amorfǎ ȋn 
stare as-cast și nanocristalinǎ dupǎ tratamentul termic la temperatura de 550°C, cu dimensiuni ale grǎunților 
cristalini cuprinse ȋn domeniul 40÷50 nm. 

• Faza 3/2013: Evidențierea texturii și a distribuției/compoziției grǎunților cristalini ȋn fire magnetostrictive 
de Fe-Ga prin studii UHR-TEM combinate cu EELS, EDX, difracție de electroni și EBSD. 
Ȋn cadrul Fazei 3/2013 au fost preparate fire magnetostrictive pe bazǎ de Fe1-x-Gax (x=15, 17,5; 19,5; 21; 22,5; 
25; 28) prin tehnica rǎcirii rapide din topiturǎ ȋn strat de apǎ ȋn rotație, cu lungimi de ordinul centimetrilor și cu 
diametre cuprinse ȋntre 100 și 250 µm, care au fost caracterizate morfologic, compozițional și structural prin 
studii de microscopie electronicǎ de transmisie de ȋnaltǎ rezoluție (UHR-TEM) combinate cu tehnicile de analizǎ 
compoziționalǎ și structuralǎ EELS (Electron Energy Loss Spectroscopy), EDX (Energy - Dispersive X-ray 
spectroscopy), difracție de electroni și EBSD (Electron Backscatter Diffraction). Aliajele Fe-Ga prezintǎ 
magnetostricțiune pozitivǎ mare (ȋntre 250-300 ppm ȋn stare policristalinǎ și pȃnǎ la 400 ppm ȋn formǎ de 
monocristal) și au potențial aplicativ mare pentru senzori și traductori, actuatori și sisteme tip Energy Harvesting 
Devices. Analizele complexe de microscopie electronicǎ de transmisie au oferit informații morfologice și 
structurale complete asupra materialului Fe-Ga și au permis alegerea compoziției și condițiilor de preparare 
optime. Probele pentru analizele UHR-TEM au fost realizate astfel: microfirele au fost ȋntȃi șlefuite mecanic cu 
hȃrtie abrazivǎ pȃnǎ au devenit plate și au atins grosimea de ∼ 40 µm, apoi au fost polizate cu fascicul de ioni 
pȃnǎ au devenit transparente la fasciculul de electroni. Analizele morfologice și de difracție EBSD au indicat 
pentru aliajele magnetostrictive Fe81,5-Ga19,5 și Fe77,5-Ga22,5 sub formǎ de microfire o structurǎ finǎ de grǎunți și 
lipsa texturǎrii.  

Proiect PN 09 - 43 01 04 / Fenomene şi procese fizice în metamateriale 1D şi 2D cu aplicaţii în radiofrecvenţă; 
dezvoltarea de senzori şi  tehnici neinvazive bazate pe acestea. 
Activităţile de cercetare din cadrul proiectului PN 09 - 43 01 04  desfăşurate în anul 2013 s-au derulat pe parcursul 3 
faze, dupǎ cum urmeazǎ:   
• Faza 1/2013: Metamateriale electromagnetice hiperbolice. 

Ȋn cadrul activitǎților desfǎșurate ȋn etapa 1/2013, a fost dezvoltatǎ teoria generalǎ a emisiei dipolului ȋn medii 
omogene hiperbolice. Utilizȃnd abordarea spațiului Fourier s-a obținut expresia generalǎ a functiei Green 
electromagnetice și s-a demostrat cǎ forma de emisie este anizotropǎ. Pentru orientarea dipolului paralel cu axa 
de simetrie, numai undele polarizate TM (transversal magnetic) sunt excitate și forma de emisie este conicǎ cu 
unde care se propagǎ numai ȋn interiorul conului 2 2sin cos 0ε θ ε θ⊥+ >� , θ = unghiul polar. Ȋn cazul 
orientǎrii ortogonale, cȃmpul electric este dat de suma contributiilor polarizate TE (transversal electric) și TM, 
astfel cǎ undele se pot propaga ȋn afara conului. S-a determinat termenul singular a funcției Green. Ȋn cazul 
convențional, termenul singular, proporțional cu funcția δ este de obicei neglijat și nu contribuie la factorul 
Purcell. Ȋn mediul hiperbolic, acest termen singular este complex chiar și pentru pierderi atenuate, și determinǎ 
rata de descreștere a radiației divergente. 

• Faza 2/2013: Studiul posibilitǎților de utilizare a metamaterialelor electromagnetice hiperbolice ȋn 
evaluǎri nedistructive. 
Ȋn cadrul activitǎților desfǎșurate ȋn etapa 2/2013 s-a comparat eficiența absorbției ȋn MMH’s (metamateriale 
hiperbolice) cu cea a materialelor clasice cu pierderi, considerȃnd o configurație fizicǎ 2D, definitǎ ȋn coordonate 
carteziene (x,y,z), s-a luat ȋn analizǎ, ȋn ambele structuri. S-au adǎugat aceleași pierderi (δ) și aceeași 
amplitudine α pentru constantele dielectrice reale ca pentru mediul izotrop; ȋn acest fel cele douǎ cazuri devin 
comparabile. S-a evaluat cȃmpul electromagnetic transmis și s-a comparat cu atenuarea datoratǎ pasivitǎții 
materialelor din fiecare structurǎ, presupunȃnd cǎ amplitudinea cȃmpului reflectat rǎmȃne foarte micǎ.  S-a 
evaluat comparativ capacitatea MMH’s de a absorbi unda electromangenticǎ sub o suprafațǎ, comparativ cu 
cazul ȋn care se utilizeazǎ substanțe simple izotrope cu pierderi, ținȃnd cont cǎ caracteristica de atenuare rapidǎ 
este foarte importantǎ deoarece determinǎ grosimea efectivǎ necesarǎ a substratului cȃnd se modeleazǎ, 
proiecteazǎ și construiesc numeroase dispozitive de absorbție. S-a demonstrat superioritatea MMH’s asupra 
mediului simplu cu pierderi cȃnd este vorba de atenuarea undelor electromagnetice ȋn volum. 

• Faza 3/2013: Unde evanescente ȋn metamateriale electromagnetice. 
In cadrul activitǎților desfǎșurate ȋn etapa 3/2013 s-a determinat cǎ metamaterialele și structurile de 
metamateriale pot transmite undele evanescente caracteristice regiunii ‚near field’, foarte aproape de sursǎ. 
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Undele evanescente ȋn metamateriale electromagnetice au fost studiate datoritǎ posibilitǎților de utilizare a 
mezostructurilor stratificate ȋn regim ‚sub-wavelength’ ca sensori bazați pe modurile evanescente generate ȋn 
‚slits’. A fost obținutǎ ecuația de dispersie, ecuație transcedentalǎ, pentru unde incidente polarizate Tez 
(transversal electric) și TMz (transversal magnetic) atunci cȃnd dimensiunile sunt mult mai mici decȃt lungimea 
de undǎ. Ecuația a putut fi rezolvatǎ prin procedee numerice și cu ajutorul unui cod numeric scris ȋn Matlab. Au 
fost puse ȋn evidențǎ moduri evanescente ȋn ‚metalic strip grating’ conținȃnd medii dielectrice. S-a studiat 
teoretic cazul cȃnd se utilizeazǎ o undǎ polarizatǎ TEz, și s-a demonstrat cǎ amplitudinea semnalului indus ȋn 
bobina de recepție se modificǎ cȃnd se utilizeazǎ dielectrici cu constanta dielectricǎ mare și cazul cȃnd se 
utilizeazǎ unde polarizate TMz, fiind confirmatǎ experimental existența modurilor anormale atunci cȃnd spațiul 
dintre trasee este umplut cu dieletrici lichizi (alcool izopropilic). 

Proiect PN 09 -43 02 01/ Interacţiuni magnetice şi transformări de fază în magneţi permanenţi nanocompoziţi 
izotropi şi anizotropi. 
Activităţile de cercetare din cadrul proiectului PN 09 43 02 01 derulate în cursul anului 2013 au fost dezvoltate în  
cadrul a 4 faze și anume: 
• Faza 1/2013: Influența parametrilor de compactizare și a fazelor componente asupra microstructurii și 

proprietǎților magnetice ale magneților permanenți nanocompoziți de tip Nd2Fe14B/faza 3:29 și respectiv 
Nd2Fe14B/SmCo. 
În cadrul Fazei 1/2013 au fost preparate și caracterizate patru tipuri de probe amorfe și nanocristaline, dupǎ cum 
urmeazǎ: banda amorfǎ Nd12Fe82B6 – B1; bandǎ amorfǎ Nd9,375Fe59,0625Co25,3125Ti6,25 – B2; bandǎ nanocristalinǎ 
Nd15Fe79B6 – B3; bandǎ nanocristalinǎ Sm11,114( Co65,777Fe8,888Cu10,666Zr3,555)8 – B4. Benzile amorfe și 
nanocristaline au fost tratate termic, mǎcinate și sinterizate ȋn vid prin tehnica Spark Plasma Sintering, la diferite 
presiuni cuprinse ȋntre 38 MPa și 70 MPa, la diferite temperaturi cuprinse ȋntre 550 și 650°C și diferiți timpi de 
sinterizare ȋntre 3 și 7 minute. Au fost obținuți magneți sub diferite forme tridimensionale, inele și discuri cu 
diferite diametre, cu caracteristici magnetice bune, utilizȃnd urmǎtorii parametri optimi de sinterizare: 
temperatura de sinterizare 600oC, timpul de sinterizare 5 min., presiunea de sinterizare 50 MPa.    

• Faza 2/2013: Studii privind influența condițiilor de procesare și a compoziției asupra caracteristicilor 
magnetice dure ale straturilor subțiri pe bazǎ de Nd-Fe-B, cu anizotropie perpendicularǎ. 
În cadrul Fazei 1/2013 s-a studiat influența condițiilor de preparare și de tratament termic, precum și al adițiilor, 
asupra caracteristicilor magnetice dure și caracterului anizotrop al straturilor subțiri de Nd-Fe-B. Au fost  
preparate, prin depunere ȋn vid, straturi subțiri simple de Ta/NdFeB/Ta și straturi subțiri multiple de 
Ta/[NdFeB(180nm)/MoCu(3nm)]×3/Ta, pe suporturi de Si menținute ȋn timpul depunerii la temperatura 
camerei. Ȋn comparație cu stratul subțire Ta/NdFeB/Ta, stratul multiplu Ta/[NdFeB(180nm)/ MoCu(3nm)]×3/Ta 
la care adaosul de Mo-Cu a fost introdus ca ‘interlayer’, stratificȃnd stratul magnetic de Nd-Fe-B, prezintǎ, dupǎ 
tratamentul termic la 650°C, o texturare ȋn afara planului stratului, axa c a cristalitelor de Nd2Fe14B fiind 
ȋnclinatǎ cu 57o fațǎ de direcția de mǎsurare. Probele pe bazǎ de Mo/NdFeB/Mo depuse pe pe suport ȋncǎlzit la 
temperatura de 600°C., ȋn stare netratatǎ, prezintǎ atȃt o texturare perpendicularǎ la strat (Hc = 19,7 kOe), cȃt și o 
texturare ȋn planul stratului (Hc = 19 kOe). Au fost preparate și straturi subțiri Mo/NdFeB/Mo pe suporturi 
menținute ȋn timpul depunerii  la temperaturi medii, ≤ 500°C. Ȋn stare netratatǎ, se constatǎ o puternicǎ texturare 
perpendicularǎ la plan, dar și o texturare ușorǎ ȋn planul stratului pentru straturile depuse pe suport ȋncǎlzit la 
470°C. Tratamentele termice post-depunere, la temperaturi mai mari de 550°C conduc la deteriorarea 
caracteristicilor magnetice dure. Utilizarea Mo ca ‚buffer layer’ și , capping layer’ este mult mai avantajoasǎ 
pentru obținerea de straturi cu anizotropie perpendicularǎ decȃt utilizarea Ta, datoritǎ unei bune compatibilitǎți a 
rețelei cristaline a Mo cu rețeaua cristalinǎ a fazei dure Nd2Fe14B formate ȋn urma depunerii pe suport ȋncǎlzit 
sau ȋn urma tratamentului termic de nanocristalizare. 

• Faza 3/2013: Studii privind influența compozitiei, a grosimii straturilor și a temperaturii de procesare 
asupra comportǎrii magnetice a straturilor subțiri multiple Nd-Fe-B/M (M = material nemagnetic sau 
magnetic). 
Ȋn cadrul Fazei 3/2013 au fost preparate și caracterizate straturi subțiri multiple Nd-Fe-B/M (M = Mo-Cu, Fe, 
Mo), izotrope și cu anizotropie perpendicularǎ, utilizȃnd douǎ modalitǎți de preparare și/sau tratare termicǎ: (1) 
depunere ȋn vid pe suport menținut ȋn timpul depunerii la temperatura camerei, urmatǎ de un tratament termic la 
temperaturi ≥ 620°C (M = Mo-Cu, Fe); (2) depunere ȋn vid la o temperatura de 470°C, urmatǎ de un tratament 
termic la temperatura de 550°C (M = Mo). Stratul multiplu Ta/[NdFeB(180nm)/MoCu(3nm)]×3/Ta la care 
adaosul de Mo-Cu a fost introdus ca ‘interlayer’ prezintǎ, dupǎ tratamentul termic la 650°C, o texturare ȋn afara 
planului stratului, axa c a unui numǎr redus de cristalite Nd2Fe14B fiind ȋnclinatǎ cu 57o fațǎ de direcția de 
mǎsurare. Au fost preparate straturi subțiri multiple Ta/[NdFeBMo(1at.%)(180nm)/Fe(t)]×3/Ta cu grosimea (t) a 
stratului de Fe cuprinsǎ ȋntre 1 nm și 3 nm. Comparativ cu stratul simplu Ta/NdFeB(540nm)/Ta tratat termic la 
650°C, stratul multiplu Ta/[NdFeBMo(1at.%)(180nm)/Fe(1nm)]×3/Ta cu grosimea stratului ‘interlayer’ de Fe de 
1nm, tratat termic la 620°C, prezintǎ o creștere a coercivitǎții de la 12,1 kOe la 22,8 kOe, a raportului Mr/Ms, de 
la 0,77 la 0,80 și a produsului energetic, (BH)max., de la 4,5 la 7,1 MGOe și o descreștere a temperaturii de 
nanocristalizare  cu 30oC. Au fost preparate straturi subțiri simple și multiple de Mo/NdFeB/Mo pe suporturi 
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menținute ȋn timpul depunerii la temperatura de 470°C. Ȋn stare netratatǎ, se constatǎ o puternicǎ texturare 
perpendicularǎ la plan, pe lȃngǎ o texturare ușoarǎ, ȋn planul stratului. Caracteristici magnetice dure anizotrope 
foarte bune au fost obținute pentru sistemul multistrat Mo/[NdFeB(180nm)/Mo(5nm)]x3/Mo tratat termic 20 
minute la 550oC.  Ȋn comparație cu stratul ‘single layer’ Mo/NdFeB/Mo, pentru sistemul multistrat valorile 
cȃmpului coercitiv Hc cresc de la 15,4 kOe la 20,8 kOe, ale raportului Mr/Ms cresc de la 0,90 la 0,99, și ale 
produsului energetic maxim  (BH)max. cresc de la 7,6 la 15,3 MGOe. Aceastǎ creștere a valorilor principalelor 
caracteristici magnetice dure este datoratǎ ȋn principal ȋmbunǎtǎțirii anizotropiei magnetice perpendiculare. 

• Faza 4/2013: Evoluția parametrilor de histerezis și a interacțiunilor magnetice ȋn sisteme multistrat buffer 
layer/Nd-Fe-B/M/capping layer izotrope și anizotrope, funcție de compoziția și grosimea straturilor 
componente și funcție de parametrii de procesare. 
Ȋn cadrul Fazei 4/2013 a fost studiatǎ influența condițiilor de procesare, a compoziției și a grosimii straturilor 
componente ale straturilor single layer și multilayer buffer layer/Nd-Fe-B/M/capping layer, izotrope și 
anizotrope, asupra caracteristicilor magnetice dure și a interacțiunilor magnetice. Sistemele ‚single layer’ 
A(20nm)/NdFeB(540nm)/A(20nm) (cu A= Cr, Ti, Nb, Ta, Ta/Nb-Cu, Ta/Mo, Ta/Mo-Cu) prezintǎ caracteristici 
magnetice dure izotrope bune ȋn cazul utilizǎrii Ta și Ta/Nb-Cu ca buffer layer și capping layers. Straturi subțiri 
magnetic dure cu anizotropie perpendicularǎ au fost obținute ȋn cazul utilizǎrii Mo ca buffer și capping layers. Ȋn 
cazul  sistemuui ‚single layer’ izotrop Ta/NdFeB/Ta, pentru un conţinut de B corespunzǎtor ariei de 9,7%, 
înălţimea maximului curbei δM atinge valoarea cea mai mare indicând interacţiuni de schimb puternice. Pentru 
structurile multistrat izotrope și anizotrope de tip (Ta,Mo)/[Nd-Fe-B(180 nm)/(Co,Mo))(y nm)]x3/(Ta,Mo) s-a 
studiat influența grosimii y a stratului interlayer asupra caracteristicilor magnetice și a interactiunilor magnetice. 
Sistemele multistrat cu Co ca interlayer sunt izotrope evidențiazǎ interacțiuni de schimb ȋntre grǎunții cristalini 
și au caracteristici magnetice dure superioare pentru o grosime a stratului Co de 2 nm. Sistemele multistrat cu 
Mo ca interlayer, depuse la 470oC și tratate la 550oC timp de 20 min., au evidențiat anizotropie perpendicularǎ 
atȃt ȋn varianta single layer cȃt și ȋn varianta multilayer. Sistemele multistrat au evidențiat caracteristici 
magnetice dure superioare sistemelor ‚single layer’. Stratul subțire anizotrop Mo/[NdFeB(180nm)/ 
Mo(5nm)]x3/Mo cu grosimea stratului interlayer de Mo de 5nm indicǎ un puternic cuplaj de schimb între 
grăunţii cristalini. 

Proiect PN 09 43 02 02/ Membrane poroase suport pentru creșterea de nanostructuri cu topologii complexe. 

Activităţile de cercetare din cadrul acestui proiect derulate în cursul anului 2013 au fost dezvoltate în cadrul unei 
singure faze. 
• Faza 1/2013:  Obținerea de membrane poroase din materiale polimerice pentru creșterea de structuri de 

nanodot-uri. 
Ȋn cadrul Fazei 1/2013 s-au realizat membrane poroase, cu suprafațǎ mare, din materiale polimerice cu distanțe 
controlate ȋntre pori, folosite ca suport pentru sinteza de nanodot-uri (ex. nanodot-uri de Co cu structurǎ cubicǎ 
sau hexagonalǎ). S-a studiat influența condițiilor de preparare asupra dimensiunii porilor. Membranele 
polimerice au fost obținute cu ajutorul tehnicii de imprint cu fascicul de electroni (EBL- Electron Beam 
Lithography). Rețelele de nanopori obținute prin aceastǎ tehnicǎ sunt ordonate, au densitǎți și simetrii diferite, 
funcție de condițiile de preparare. Caracteristicile magnetice ȋn volum și pe suprafața nanodot-urilor de Co (cu 
diametrul de 200 nm sau 300 nm), depuse ȋn nanoporii membranelor  polimerice prin tehnica electroliticǎ au fost 
analizate cu ajutorul tehnicii de microscopie de forțǎ magneticǎ și cu ajutorul efectului Kerr magneto-optic. Din 
analiza rezultatelor masurǎtorilor magnetice s-a constatat cǎ valoarea cȃmpului coercitiv depinde de structura 
cristalinǎ a nanodot-urilor de Co și nu depinde de distanța dintre pori.  

Proiect PN 09 43 02 03/ Materiale magnetice compozite sub formă de fire multistrat (metal/sticlă/metal) cu 
comportare magnetică controlată.  
Activităţile de cercetare din cadrul acestui proiect derulate în cursul anului 2013 au fost dezvoltate în cadrul a 3 faze 
distincte.   
• Faza 1/2013: Studiul influenței tratamentelor termice asupra proprietǎtilor magnetice și de 

magnetotransport a firelor compozite multistrat CoFeSiB/Co. 
Ȋn vederea atingerii obiectivelor Fazei 1/2013 a fost studiatǎ influența tratamentelor termice asupra proprietǎtilor 
magnetice și de magneto-transport a firelor compozite multistrat cu comportare magneticǎ bifazicǎ obținute prin 
depunerea ȋn vid a unui strat metalic de Co sau CoPtRh cu grosimea de 900 nm pe suprafața ansamblului fir 
magnetic metalic/ȋnveliș de sticlǎ. Ansamblul compozit microfir amorf CoFeSiB /ȋnveliș de sticlǎ/strat metalic 
(Co sau CoPtRh) a fost tratat termic ȋn vid la 300oC. Tratmentul termic a avut ca efect apariția unei comportǎri 
bistabile datoritǎ relaxǎrii tensiunilor interne și a diminuǎrii anizotropiei magnetoelastice, anizotropia de formǎ 
devenind preponderentǎ. Astfel, anizotropia magneticǎ transversalǎ este ȋnlocuitǎ cu o anizotropie magneticǎ 
axialǎ. Depunerea unui strat de Co pe firul amorf CoFeSiB acoperit cu sticlǎ are ca rezultat obținerea unui ciclu 
de histerezis specific unui material format din douǎ faze, cu coercivitǎți diferite. Tratamentul termic la 300oC al 
structurii Co/sticlǎ/CoFeSiB conduce la micșorarea cȃmpului coercitiv cu 10 %, creșterea permeabilitǎții relative 
maxime de la 20.000 la 30.000 și ȋmbunǎtǎțirea proprietǎților de magneto-transport. Depunerea unui strat de 
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CoPtRh pe firul amorf CoFeSiB acoperit cu sticlǎ conduce la un ciclu de histerezis rectangular care indicǎ 
apariția bistabilitǎții magnetice la cȃmpuri joase. Din analiza rezultatelor prezentate se poate spune cǎ, prin 
controlul compoziției eșantioanelor, dimensiunii acestora și parametrilor de tratament termic, se poate controla 
mǎrimea și sensibilitatea efectului de magneto-impedanțǎ gigant utilizat ȋn aplicații (ex. senzori magnetici).  
Faza 2/2013: Elaborarea și caracterizarea fizicǎ de fire magnetice compozite multistrat de tip material 
magnetic/sticlǎ/material cu memoria formei. 
Ȋn cadrul Fazei 2/2013 a fost evaluat efectul temperaturii și al tensiunilor mecanice de tratament asupra 
comportǎrii magnetice și a caracteristicilor de magnetotransport a firelor magnetice compozite multistrat (metal 
magnetic amorf sub formǎ de fir/ȋnveliș de sticlǎ/material cu memoria formei- CoFeSiB/sticlǎ/NiTi). Aceste 
materiale compozițe combinǎ caracteristicile magnetice excelente cu proprietǎțile super-elastice, specifice 
materialelor cu memoria formei și oferǎ multifuncționalitate circuitelor integrate de senzori și actuatori realizate 
pe baza acestor materiale, prin rǎspunsul rapid și dimensiunile reduse. Au fost preparate douǎ seturi de probe 
care diferǎ prin mǎrimea stratului de NiTi depus ȋn vid și anume: depus pe toatǎ circumferința firului metalic 
acoperit cu sticlǎ; depus pe jumǎtate din circumferința firului metalic acoperit cu sticlǎ (1/2). Caracteristicile 
dimensionale ale firului magnetic Co68,5Fe4,5Si12,5B15 acoperit cu sticlǎ au fost urmǎtoarele: diametrul miezului 
metalic  23 µm, grosimea stratului de sticlǎ 14,5 µm, lungimea firului  6 mm. Stratul de NiTi a fost depus ȋn vid 
ȋn regim variabil de temperaturǎ de la 300oC la 100oC. Pentru evaluarea anumitor caracteristici fizice ale stratului 
de NiTi au fost realizate probe martor sub formǎ de straturi subțiri depuse pe suporturi plane din sticlǎ. S-a 
constatat o creștere a coercivitǎții sistemului CoFeSiB/sticlǎ/NiTi ca un efect al scǎderii anizotropiei 
longitudinale induse ȋn firul magnetic, de stratul de sticlǎ. Stratul subțire de NiTi  induce tensiuni suplimentare 
de ȋntindere ȋn firul multistrat CoFeSiB/NiTi1/2. Are loc astfel o ȋndoire a firului magnetic cu efect asupra 
proprietǎților magnetice ale acestuia. S-a dezvoltat astfel o nouǎ clasǎ de materiale compozite cu caracteristici 
fizice superioare care vor conduce la creșterea vitezei de rǎspuns a senzorilor multifuncționali realizați pe baza 
acestor tipuri de materiale.    

• Faza 3/2013: Elaborarea și caracterizarea fizicǎ de fire magnetice compozite multistrat de tip material 
magnetic/material biocompatibil pentru aplicații biomedicale. 
Ȋn cadrul Fazei 3/2013 au fost prezentate date experimentale privind proiectarea și realizarea unor materiale 
compozite care sǎ combine caracteristici magnetice excelente cu proprietǎți super-elastice, specifice materialelor 
cu memoria formei, care sǎ fie biocompatibile și multifuncționale prin rǎspuns rapid, dimensiuni mici și 
fiabilitate pentru aplicații ȋn medicinǎ. Ȋn acest sens au fost realizate fire compozite multistrat (material magnetic 
cu memoria formei/(Ta,Ti) de tip Fe40.95Ni28Co17Al11.5Ta2.5B0.05(at.%)/(Ta, Ti). Straturile de Ti sau Ta cu grosimi 
de pȃnǎ la 1 µm au fost depuse ȋn vid ȋn cȃmp de radio-frecvențǎ pe toatǎ circumferința unor microfire 
magnetice de Fe40.95Ni28Co17Al11.5Ta2.5B0.05(at.%) cu diametrul miezului metalic de 50 µm obținute prin tragerea 
la rece a microfirelor as-cast cu diametrul de 170 µm, care au fost preparate anterior prin rǎcire rapidǎ din 
topiturǎ ȋn strat de apǎ ȋn rotație. Viabilitatea celularǎ a microfirelor simple și compozite acoperite cu Ta a fost 
testatǎ prin testul MTT (Moshmann) permițȃnd cuantificarea unei activitǎți metabolice raportatǎ direct la 
numǎrul de celule vii. Citotoxicitatea probelor testate (FeNiCoAlTaB și FeNiCoAlTaB/Ta) este extrem de 
redusǎ, spre absențǎ, la 72 de ore de incubare cu celule osteoblast-like, ceea ce conduce la concluzia cǎ 
microfirele de FeNiCoAlTaB și FeNiCoAlTaB/Ta pot fi utilizate cu succes ȋn medicinǎ ca și catetere pentru 
ghidajul stenturilor ȋn microchirurgia neurologicǎ. 

2.2. Proiecte contractate: 

Cod 
obiectiv 

Nr. proiecte 
contractate 

Nr. proiecte 
finalizate 

Valoare 
(mii lei) Nr. personal CD 

Total 2012 Total Studii 
superioare 

01 3 0 10.100,727 2.319,149 
50 45 02 3 0 13.116,201 2.152,780 

Total: 6 0 23.216,929 4.471,929 

2.3. Situatia centralizata a cheltuielilor privind programul nucleu MAGMATMAG PN 09 43                     

                                                                                                                                                Cheltuieli – lei  
I. Cheltuieli directe 2.169.507,90 2.158.026,18 
   1. Cheltuieli de personal, din care 1.941.782,90 1.939.444,25 
       1.1.     Cheltuieli cu salariile 1.765.432,90 1.765.386,43 
       1.2. Alte cheltuieli de personal, din care: 176.350,00 174.057,82 
              a) deplasări în ţară 2.750,00 4.180,38 
              b) deplasări în străinătate 173.600,00 169.877,44 
  2. Cheltuieli materiale şi servicii, din care: 227.725,00 218.581,93 
       2.1. Materii prime şi materiale 117.725,00 129.032,37 
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       2.2. Lucrări şi servicii executate de terţi 110.000,00 89.549,56 
II. Cheltuieli Indirecte: Regia 2.177.421,10 2.179.218,10 
III. Dotări independete şi studii pentru obiective de investiţii 
proprii, din care: 

125.000,00 134.684,72 

         1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltare 125.000,00 52.000,00 
         2. Mobilier şi aparatură birotică 0,00 0,00 
         3. Calculatoare şi echipamente periferice 0,00 82.684,72 

TOTAL ( I+II+III) 4.471.929,00 4.471.929,00 

3. Analiza stadiului de atingere a obiectivelor programului 
În cadrul Programului Programul NUCLEU (MAGMATMAG PN 09 43) au fost dezvoltate activităţi de cercetare 
complexe în cadrul a 6 proiecte finanţate în anul 2013. Obiectivele prevăzute în cadrul celor 18 faze derulate au 
fost îndeplinite în totalitate, obţinându-se următoarele rezultate: 

• a fost elaboratǎ o metodǎ de control a vitezei de deplasare a pereților de domenii magnetice din fire 
magnetice ultrasubțiri cu compoziția FINEMET, prin tratamente termice controlate. Rezultatele obținute au 
arǎtat faptul cǎ, cele mai mari viteze, ȋn cazul nanofirelor și firelor submicronice FINEMET, se obțin ȋn 
urma tratamentului termic efectuat la 550oC. Acest tratament determinǎ apariția grǎunților nanometrici de 
αFe-Si cu dimensiuni cuprinse ȋntre 10 și 20 nm. 

• s-a realizat un studiu aprofundat al formei pereților de domenii magnetice din firele feromagnetice amorfe 
obținute prin rǎcire rapidǎ din topiturǎ avȃnd diferite caracteristici dimensionale și magnetostrictive. S-a 
constatat cǎ dimensiunile (diametre ȋntre 100 și 900 nm) și compoziția firelor magnetice amorfe 
[Fe77,5Si7,5B15 cu magnetostricțiune pozitivǎ; (Co0,94 Fe0,06)72,5Si12,5B15 cu magnetostricțiune negativǎ] 
influențeazǎ dinamica (viteza de deplasare) și forma pereților de domenii magnetice. 

• s-a realizat un studiu privind dinamica comutǎrii ultrarapide a magnetizǎrii ȋn toate tipurile de microfire cu 
comportare magneticǎ bistabilǎ. S-a constatat cǎ, atȃt dimensiunile cȃt și compoziția firelor magnetice 
reprezintǎ caracteristici fizice importante care influențeazǎ semnificativ parametrii de comutare ȋn 
microfirele acoperite cu sticlǎ, respectiv cȃmpul de comutare și viteza de deplasare a pereților de domenii 
magnetice. 

• au fost descrise elaborate și utilizate procedee de preparare a probelor cu dimensiuni nanometrice și 
micrometrice utilizate pentru studii morfologice și structurale prin microscopie electronicǎ de transmisie de 
rezoluție ultraȋnaltǎ. Pregǎtirea probelor a constat ȋn: (i) subțierea probelor ca atare, pȃnǎ la dimensiuni 
cuprinse ȋn domeniul 20-40 nm, utilizȃnd polizarea ionicǎ, sau (ii) ȋnglobarea probelor ȋn rǎșinǎ ȋn vederea 
fixǎrii pe grila de Cu¸ ȋn unele cazuri, tǎierea mecanicǎ de secțiuni cu discul diamantat și apoi fixarea  pe 
grila de Cu și subțierea/prelucrarea ansamblului prin polizare cu fascicul de ioni. 

• s-au efectuat studii complexe utilizȃnd tehnica de microscopie electronicǎ prin transmisie de rezoluție 
ultraȋnaltǎ (UHR-TEM) combinatǎ cu tehnica de difracție de electroni, pentru examinarea morfologiei și 
structurii amorfe și nanocristaline a nano/microfirelor magnetice de tip FINEMET acoperite cu sticlǎ și a 
benzilor magnetice de tip FINEMET. Ȋn cazul nano/microfirelor magnetice acoperite cu sticlǎ s-au obținut 
informații privind evoluția structurii cristaline de la centrul miezului metalic spre exteriorul acestuia. 

• au fost preparate fire magnetostrictive pe bazǎ de Fe1-x-Gax (x=15, 17,5; 19,5; 21; 22,5; 25; 28) prin 
tehnica rǎcirii rapide din topiturǎ ȋn strat de apǎ ȋn rotație, cu lungimi de ordinul centimetrilor și diametre 
cuprinse ȋntre 100 și 250 µm, care au fost caracterizate morfologic, compozițional și structural prin studii 
de UHR-TEM combinate cu tehnicile de analizǎ compoziționalǎ și structuralǎ EELS, EDX, difracție de 
electroni și EBSD. Analizele morfologice și de difracție EBSD au indicat pentru aliajele magnetostrictive 
Fe81,5-Ga19,5 și Fe77,5-Ga22,5 sub formǎ de microfire o structurǎ finǎ de grǎunți și lipsa texturǎrii. 

• a fost dezvoltatǎ teoria generalǎ a emisiei dipolului ȋn medii omogene hiperbolice. Utilizȃnd abordarea 
spațiului Fourier s-a obținut expresia generalǎ  a funcției Green electromagnetice și s-a demonstrat cǎ 
forma de emisie este anizotropǎ.   

• s-a studiat posibilitatea de utilizare a metamaterialelor electromagnetice hiperbolice (MMH’s)  ȋn evaluǎri 
nedistructive. S-a demonstrat superioritatea MMH’s-urilor privind atenuarea undelor electromagnetice ȋn 
volum, comparativ cu mediul simplu cu pierderi.    

• s-a studiat propagarea modurilor evanescente ȋn metamateriale cu permeabilitatea relativǎ – 1, precum și 
ȋn metamateriale cu permeabiltate relativǎ foarte mare.   

• au fost obținuți magneți sub diferite forme tridimensionale, inele și discuri cu diferite diametre, cu 
caracteristici magnetice bune, la urmǎtorii parametri optimi de sinterizare: temperatura de sinterizare 
600oC, timpul de sinterizare 5 min., presiunea de sinterizare 50 MPa, din urmǎtoarele materiale: banda 
amorfǎ Nd12Fe82B6 - B1; bandǎ amorfǎ Nd9,375Fe59,0625Co25,3125Ti6,25 - B2; bandǎ nanocristalinǎ Nd15Fe79B6 - 
B3; bandǎ nanocristalinǎ Sm11,114( Co65,777Fe8,888Cu10,666Zr3,555)8 - B4. Benzile magnetice au fost tratate 
termic, mǎcinate și sinterizate ȋn vid prin tehnica Spark Plasma Sintering. 
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• au fost preparate straturi subțiri de Mo/NdFeB/Mo simple și multistrat pe suporturi menținute ȋn timpul 
depunerii  la temperatura de 470°C. Sistemul multistrat Mo/[NdFeB(180nm)/Mo(5nm)]x3/Mo depus la 
470°C și apoi  tratat la 550oC, 20 min. prezintǎ caracteristici magnetice dure anizotrope foarte bune și 
anume: cȃmp coercitiv 20,8 kOe, raport Mr/Ms 0,99, produs energetic maxim  (BH)max. 15,3 MGOe.  

• s-a studiat evoluția caracteristicilor magnetice și a interacțiunilor magnetice pentru sistemele multistrat 
izotrope și anizotrope de tip (Ta,Mo)/[Nd-Fe-B(180 nm)/(Co,Mo))(y nm)]x3/(Ta,Mo). Tǎria interacțiunilor 
de schimb este maximǎ ȋn varianta single layer (y=0), ȋn schimb caracteristicile magnetice dure sunt 
superioare ȋn structurile multilayers. Tǎria interacțiunilor de schimb dintre grǎunții de fazǎ durǎ scade cu 
creșterea grosimii straturilor interlayer de Co sau Mo, fiind totuși semnificativǎ pentru ‚interlayers’ de Co 
cu grosimea de 2 nm și de Mo cu grosimea de 5nm. 

• au fost realizate membrane poroase, cu suprafațǎ mare, din materiale polimerice cu distanțe controlate ȋntre 
pori, folosite ca suport pentru sinteza de  nanodot-uri de Co cu structurǎ cubicǎ sau hexagonalǎ. S-a studiat 
influența condițiilor de preparare asupra dimensiunii porilor. Membranele polimerice au fost obținute cu 
ajutorul tehnicii de imprint cu fascicul de electroni (EBL- Electron Beam Lithography). Rețelele de 
nanopori obținute prin aceastǎ tehnicǎ sunt ordonate, iar densitatea și simetria acestor rețele de nanopori 
este controlatǎ prin condițiile de preparare.  

• a fost obținutǎ o nouǎ generație de microfire magnetice cu comportare magneticǎ bifazicǎ prin depunerea 
ȋn vid a unui strat metalic de Co sau CoPtRh cu grosimea de 900 nm pe suprafața ansamblului fir magnetic 
metalic/ȋnveliș de sticlǎ. Prin controlul compoziției eșantioanelor, dimensiunii acestora și a parametrilor de 
tratament termic se poate controla mǎrimea și sensibilitatea efectului de magneto-impedanțǎ gigant utilizat 
ȋn aplicații (ex. senzori magnetici).  

• a fost studiat efectul temperaturii și al tensiunilor mecanice de tratament asupra comportǎrii magnetice și a 
caracteristicilor de magnetotransport a firelor magnetice compozite multistrat (metal magnetic amorf sub 
formǎ de fir/ȋnveliș de sticlǎ/material cu memoria formei- CoFeSiB/sticlǎ/NiTi). S-a constatat o creștere a 
coercivitǎții sistemului CoFeSiB/sticlǎ/NiTi ca efect al scǎderii anizotropiei longitudinale induse ȋn firul 
magnetic de stratul de sticlǎ. Stratul subțire de NiTi  a contribuit la inducerea de tensiuni suplimentare de 
ȋntindere ȋn firul multistrat CoFeSiB/NiTi1/2.  

• au fost realizate fire magnetice compozite super-elastice de tip Fe40.95Ni28Co17Al11.5Ta2.5B0.05(at.%)/Ta cu 
proprietǎți magnetice superioare pentru care a fost testatǎ viabilitatea celularǎ. Citotoxicitatea probelor 
simple FeNiCoAlTaB și compozite FeNiCoAlTaB/Ta este extrem de redusǎ, spre absențǎ, la 72 de ore de 
incubare cu celule osteoblast-like, și ca urmare aceste materiale magnetice super-elastice ar putea fi 
utilizate ȋn medicinǎ ca și catetere pentru ghidajul stenturilor ȋn microchirurgia neurologicǎ. 

4. Prezentarea rezultatelor 
4.1.  Rezultate concretizate în studii, proiecte prototipuri (produse), tehnologii, alte rezultate 

(inclusiv fila de catalog a produsului, tehnologiei sau serviciului – după modelul anexat): 

Denumirea proiectului Tipul rezultatului (studiu proiect, prototip, tehnologie, 
etc., alte rezultate) Efecte scontate 

Proiect PN 09 - 43 01 01/ 
Studiul dinamicii 
comutǎrii ultrarapide a 
magnetizǎrii ȋn microfire 
feromagnetice amorfe 
pentru aplicații ȋn 
spintronicǎ. 
 

Metode/Studii: 1/ 2 
• metodǎ de control a vitezei de deplasare a pereților de 

domenii magnetice din fire magnetice ultrasubțiri cu 
compoziția FINEMET, prin tratamente termice 
controlate.  

• studiul formei pereților de domenii magnetice din 
firele feromagnetice amorfe obținute prin rǎcire 
rapidǎ din topiturǎ avȃnd diferite caracteristici 
dimensionale și magnetostrictive 

• studiu privind dinamica comutǎrii ultrarapide a 
magnetizǎrii ȋn toate tipurile de microfire cu 
comportare magneticǎ bistabilǎ.  

Controlul vitezei de 
deplasare a  pereţilor de 
domenii din fire 
magnetice submicronice 
și studiile asupra formei 
pereților de domenii și 
asupra dinamicii 
comutǎrii ultrarapide a 
magnetizǎrii, oferǎ 
informații importante 
privind posibilitățile de 
dezvoltare de noi aplicații 
pe baza acestor tipuri de 
materiale. 

Participarea la proiecte 
internaționale și  la 
competiţii pentru proiecte 
naţionale de cercetare – 
dezvoltare – inovare 

Proiect PN 09 - 43 01 02/ 
Noi tehnici de 

Procedee/Studii/ Analize: 1/1/1 
• procedee de preparare a probelor cu dimensiuni 

Prepararea de probe 
pentru studii structurale 
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caracterizare structurală, 
topologică, morfologică şi 
compoziţională a 
sistemelor de 
nanomateriale şi 
nanostructuri.  
 

nanometrice și micrometrice utilizate pentru studii 
morfologice și structurale prin microscopie 
electronicǎ de transmisie de rezoluție ultraȋnaltǎ. 

• studii complexe utilizȃnd tehnica de microscopie 
electronicǎ prin transmisie de rezoluție ultraȋnaltǎ 
(UHR-TEM) combinatǎ cu tehnica de difracție de 
electroni, pentru examinarea morfologiei și structurii 
amorfe și nanocristaline a nano/microfirelor 
magnetice de tip FINEMET acoperite cu sticlǎ și a 
benzilor magnetice de tip FINEMET.  

• analize morfologice, compoziționale și structurale 
prin UHR-TEM combinate cu tehnicile de analizǎ 
compoziționalǎ și structuralǎ EELS, EDX, difracție de 
electroni și EBSD, pentru microfire din aliaje 
magnetostrictive Fe-Ga. 

prin microscopie de 
transmisie de rezoluție 
ultraȋnaltǎ permite 
obținerea de indormații 
privind morfologia, 
structura și compoziția a 
noi tipuri de micro și 
nanomateriale  
 
Participarea la competiţii 
pentru proiecte naționale 
și/sau internaționale  

Proiect PN 09 - 43 01 04 / 
Fenomene şi procese fizice 
în metamateriale 1D şi 2D 
cu aplicaţii în 
radiofrecvenţă; dezvoltarea 
de sensori şi  tehnici 
neinvazive bazate pe 
acestea. 

Studii: 1. 
• studiu privind propagarea modurilor evanescente ȋn 

metamateriale cu permeabilitatea relativǎ – 1, precum 
și ȋn metamateriale cu permeabilatatea relativǎ foarte 
mare.  

Produse: 2 
• superlentile cu proprietǎți superioare lentilelor 3D 
• .model fizic de senzor electromagnetic cu 

metamateriale hiperbolice. 

Participarea la proiecte 
internaționale de 
cooperare bilateralǎ 
Participarea la proiecte 
naționale de cercetare- 
dezvoltare -inovare 
pentru perioada 2013-
2015  
 

Proiect PN 09-43 02 01/ 
Interacţiuni magnetice şi 
transformări de fază în 
magneţi permanenţi 
nanocompoziţi izotropi şi 
anizotropi. 

 

Studii: 2 
• studii privind influența parametrilor de sinterizare 

(presiune și temperaturǎ) și compoziției asupra 
caracteristicilor magnetic dure ale magneților sub 
formǎ de  inele și discuri cu diferite diametre,  
obținuți prin sinterizare ȋn vid folosind tehnica Spark 
Plasma Sintering (SPS) 

• studii privind influența condițiilor de preparare și de 
tratament termic, precum și al adițiilor (Mo-Cu, Fe, 
Mo) asupra caracteristicilor magnetice dure și 
caracterului anizotrop al straturilor subțiri de Nd-Fe-
B, simple și multistrat.  

Materiale: 2 
• magneți permanenți sub formǎ de inele și  discuri cu 

diferite diametre și compoziții (Nd12Fe82B6; Nd9,375 
Fe59,0625Co25,3125Ti6,25; Nd15Fe79B6; Sm11,114( Co65,777 
Fe8,888Cu10,666 Zr3,555)8, obținuți prin tehnica SPS 

• straturi subţiri magnetic dure Mo/[NdFeB (180nm)/ 
Mo(5nm)]x3/Mo cu anizotropie perpendicularǎ. 

Obţinerea de materiale 
electrotehnice 
performante pentru 
aplicaţii de înalt nivel 
tehnologic: sisteme 
MEMS; micro 
componente 
electrotehnice pentru 
sisteme ‚harvesting’ 

Participarea la proiecte 
ştiinţifice cu finanţare 
externă în cadrul 
programului FP7 

Participarea la proiecte 
internaţionale de 
cooperare bilaterală. 

Proiect PN 09 43 02 02/ 
Membrane poroase suport 
pentru creșterea de 
nanostructuri cu topologii 
complexe. 
 

Studii: 1 
• studiu privind influența condițiilor de preparare asupra 

dimensiunii porilor membranelor polimerice obținute 
cu ajutorul tehnicii de imprint cu fascicul de electroni 
(EBL- Electron Beam Lithography).  

Materiale: 2 
• membrane poroase, cu suprafațǎ mare, din materiale 

polimerice cu distanțe controlate ȋntre pori, densitǎți și 
simetrii diferite, funcție de condițiile de preparare 

• nanodot-uri de Co cu structurǎ cubicǎ sau hexagonalǎ 
obținuți prin electrodepunere ȋn porii unei membrane 
polimerice . 

Obținerea de membrane 
nanoporoase ȋn porii 
cǎrora se pot forma prin 
electrodepunere 
componente pentru 
dispozitive utilizate ȋn 
microelectrotehnicǎ 

Proiecte de cercetare 
naționale și internaționale 
realizate ȋn parteneriat 

Proiect PN 09 43 02 03/ 
Materiale magnetice 
compozite sub formă de 
fire multistrat 
(metal/sticlă/metal) cu 

Studii/Teste: 2/1 
• s-a studiat influența compoziției eșantioanelor,   

dimensiunii acestora și a parametrilor de tratament 
termic asupra mǎrimii și sensibilitǎții efectului de 
magneto-impedanțǎ gigant ȋn microfire magnetice fir 

Obținerea de material 
sensibil pentru senzori 
magnetici utilizați ȋn 
industria automotivǎ și 
aeronauticǎ 
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comportare magnetică 
controlată.  

 

magnetic metalic/ȋnveliș de sticlǎ/strat magnetic - 
CoFeSiB/ sticlǎ/(Co, CoPtRh) 

• studiul efectului temperaturii și al tensiunilor 
mecanice de tratament asupra caracteristicilor de 
magnetotransport a firelor magnetice compozite 
multistrat (metal magnetic amorf sub formǎ de 
fir/ȋnveliș de sticlǎ/material cu memoria formei- 
CoFeSiB/sticlǎ/NiTi) 

• teste de viabilitate celularǎ  pe fire magnetice 
compozite super-elastice de tip Fe40.95Ni28Co17 
Al11.5Ta2.5B0.05(at.%)/Ta cu proprietǎți magnetice 
superioare. 

Materiale: 2 
• microfire magnetice cu comportare magneticǎ bifazicǎ 

obținute prin depunerea ȋn vid a unui strat metalic de 
Co sau CoPtRh cu grosimea de 900 nm pe suprafața 
ansamblului fir magnetic metalic/ȋnveliș de sticlǎ.  

• fire magnetice compozite super-elastice de tip 
Fe40.95Ni28Co17Al11.5Ta2.5B0.05(at.%)/Ta cu proprietǎți 
magnetice superioare. 

Obținerea de fire 
magnetice compozite 
super-elastice de tip 
FeNiCoAlTaB/Ta ce pot 
fi utilizate ȋn medicinǎ ca 
și catetere pentru ghidajul 
stenturilor ȋn 
microchirurgia 
neurologicǎ 

Proiecte de cercetare 
naționale și internaționale 
realizate ȋn parteneriat 

4.2. Valorificarea  în producţie a rezultatelor obţinute: 

Denumirea proiectului Tipul rezultatului Utilizatori Efecte socio-economice la 
utilizator 

Proiect PN 09 - 43 01 
01/Studiul dinamicii 
comutǎrii ultrarapide a 
magnetizǎrii ȋn microfire 
feromagnetice amorfe 
pentru aplicații ȋn 
spintronicǎ. 
 

Studii: 2 
- Deplasarea pereților de 

domenii și dinamica 
comutǎrii ultrarapide a 
magnetizǎrii ȋn toate tipurile 
de microfire cu comportare 
magneticǎ bistabilǎ. 

 
- INCDFT-IFT Iași 
- tehnici de calcul 

avansate 
 

Cunoștințe avansate privind  
parametrii asociați generǎrii 
și anihilǎrii domeniilor 
magnetice, deplasǎrii 
pereților de domenii (viteza 
și mobilitatea) cu 
importanțǎ practică în 
domeniul elementelor de 
logică. 

Proiect PN 09 - 43 01 
02/ Noi tehnici de 
caracterizare structurală, 
topologică, morfologică 
şi compoziţională a 
sistemelor de 
nanomateriale şi 
nanostructuri.  
 

Servicii livrate: 3 
- Consultanțǎ și livrare fire 

magnetice amorfe; 
caracterizarea magneticǎ, 
compoziționalǎ și 
structuralǎ complexǎ a 
firelor magnetice amorfe 
livrate 

NDI Germany - Creșterea  ofertei de 
materiale magnetice cu 
structuri speciale livrate de 
cǎtre  INCDFT-IFT Iași 

- Creșterea  ofertei de 
servicii științifice și 
tehnologice livrate de cǎtre  
INCDFT-IFT Iași 

- Creșterea vizibilitǎții și 
competitivitǎții INCDFT-
IFT Iași ȋn mediul 
economic național și 
internațional 

 
 

- Caracterizarea structuralǎ 
oțelurilor speciale 

DELPHI Diesel 
Systems Romania 
SRL 

- Consultanțǎ și livrare benzi 
și fire magnetice amorfe 

Department of 
Electrical and 
Computer 
Engineering, Ben 
Gurion University of 
the Negev, Israel 

Produse livrate: 2 
- Livrare benzi și fire 

magnetice amorfe cu 
magnetostricțiune zero, 
pozitivǎ și negativǎ 

Laboratory of Physical 
Metallurgy, National 
Technical University 
of Athens, Grecia 

- Livrare nanofire magnetice 
acoperite cu sticlǎ  

Forschungszentrum 
Jülich GmbH, 
Germania 

Proiect PN 09 - 43 01 04 Sevicii realizate: 2 S.C. COMPOZITE Posibilitatea utilizǎrii 
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/ Fenomene şi procese 
fizice în metamateriale 
1D şi 2D cu aplicaţii în 
radiofrecvenţă; 
dezvoltarea de sensori şi  
tehnici neinvazive bazate 
pe acestea. 

- Caracterizǎri mecano-
termice a materialelor și 
structurilor realizate din 
Glass Fiber Reinforced 
Plastics and Carbon Fiber 
Reinforced Polymers  

SRL, Brașov, 
Romania 

mezostructurilor stratificate 
ȋn regim ‚sub-wavelength’ 
ca senzori bazați pe 
modurile evanescente 
generate in ‚slits’.    
 

 - Detectare fisuri și rețele de 
fisuri cu dimensiuni 
microscopice ȋn aliaje 
metalice supuse oboselii și 
atacului cu hidrogen  

S.C. Nuclear NDT 
Research and Services 
SRL, București 

 

Servicii ȋn curs de realizare 
(discuții preliminare):  
- Teste DMA pentru 

compozite naturale  

 
 
Universitatea 
Transilvania din 
Brașov 

- Calibrare traductori S.C. NAMICON SRL, 
București 

- Realizare și testare de 
traductori cu destinație 
specialǎ 

S.C. Nuclear NDT 
Research and Services 
SRL, București 

Proiect PN 09 - 43 02 
01/ Interacţiuni 
magnetice şi transformări 
de fază în magneţi 
permanenţi 
nanocompoziţi izotropi şi 
anizotropi. 

Produse ȋn curs de livrare: 1 
- Magneți permanenți 
Produse realizate: 2 
- Magneți permanenți sub 

formǎ de inele și  discuri cu     
diferite diametre și 
compoziții  

- Magneţi permanenţi planari 
cu anizotropie perpen-
dicularǎ Mo/[NdFeB 
(180nm)/Mo(5nm)]x3/Mo  

- SC ROFEP SA 
Urziceni /potențial 
utilizator 
- INCDFT-IFT Iasi, 
- industria electronică 
şi electrotehnică 

Realizarea de  magneți 
permanenți masivi și 
planari pentru aplicaţii ca 
mili și microcomponente în 
sisteme electrotehnice și de  
tip MEMS pentru industria 
electronicǎ, electrotehnicǎ, 
automotivǎ și pentru 
aplicații ȋn medicinǎ. 

Proiect PN 09 43 02 02/ 
Membrane poroase 
suport pentru creșterea 
de nanostructuri cu 
topologii complexe. 
 

Produse: 1 
- Membrane nanoporoase cu 

structurǎ ordonatǎ de pori 
- Nanodot-uri de Co cu 

structurǎ cubicǎ sau 
hexagonalǎ 

- INCDFT-IFT Iasi, 
- microelectronica 

Obținerea de membrane 
nanoporoase ȋn porii cǎrora 
se pot forma prin 
electrodepunere 
componente pentru 
dispozitive utilizate ȋn 
microelectrotehnicǎ. 

Proiect PN 09 - 43 02 
03/ Materiale magnetice 
compozite sub formă de 
fire multistrat 
(metal/sticlă/metal) cu 
comportare magnetică 
controlată. 

Produse livrate:  
- Livrare fire magnetice 
amorfe 
Produse ȋn curs de livrare:  
- Livrare de materiale și 
senzori magnetici 
Produse: 2 
-  Microfire magnetice cu 

diferite compoziții fir 
magnetic metalic/ȋnveliș de 
sticlǎ/ strat subțire -
CoFeSiB/sticlǎ/(Co, 
CoPtRh). 

- Microfire compozite super-
elastice de tip 
Fe40.95Ni28Co17Al11.5Ta2.5B0.0

5(at.%)/Ta cu proprietǎți 
magnetice superioare.  

- MERIDIONALE 
Impianti S.p.A., Italia 
- SINTEF ICT 
Instrumentation, 
Norvegia 
 
- INCDFT-IFT Iasi, 
- Industria automotivă 
și aeronauticǎ 
 
- Medicinǎ  

Realizarea de senzori 
magnetici pentru industria 
automotivă, petrolierǎ şi 
aeronautică. 
 
 
 
Realizarea de catetere 
pentru ghidajul stenturilor ȋn 
microchirurgia neurologicǎ. 
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4.3. Participarea la colaborări internaţionale: 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
programului 
internaţional 

Ţară şi/sau CE 
unităţi colaboratoare Denumire proiect 

Valoarea proiectului 
(EUR) 

Valoare totală 
proiect Valoare ţară 

1. 

Cooperare 
bilateralǎ 
Romȃnia 
Slovacia  
2013-2014 

Facultatea de 
Electrotehnica 
Universitatea din 
Žilina, Slovacia 

Spectroscopie rezonantă de 
ultrasunete - aplicaţii la 
evaluarea nedistructivă a 
unor proteze medicale 

4.337  4.337 

2. 

Cooperare 
bilateralǎ  
Romȃnia 
Grecia  
2012-2014 

Institute for Materials 
Science de la NCSR 
Demokritos  
Universitatea de Vest 
din Macedonia 
(UOWM) 

Noi materiale avansate 
integrate pentru stocarea 
eficientă a hidrogenului - 
HYDROMAT, Contract 
nr. 572/14.06.2012 

9.400 9.400 

4.4. Articole (numai cele publicate în reviste cu referenţi de specialitate): 
 Nr. 
crt. Denumirea publicaţiei Titlul articolului 

 -  în ţară: 

 

UNIVERSITY POLITEHNICA OF 
BUCHAREST SCIENTIFIC BULLETIN-
SERIES A-APPLIED MATHEMATICS AND 
PHYSICS  Volume: 75   Issue: 4   Pages: 
299-310   Published: 2013 

Influence of Additions and Embedding Mode on the Hard 
Magnetic Properties and Thermal Stability of Nd-Fe-B 
Films, Autori: Urse Maria; Grigoras Marian; Lupu 
Nicoleta; Chiriac Horia 

 - în străinătate: 
1. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-

ADVANCED FUNCTIONAL SOLID-STATE 
MATERIALS  Volume: 178   Issue: 16   Pages: 
1019-1026   DOI: 10.1016/j.mseb.2013.06.001 
Published: SEP 20 2013 

Oscillatory Behavior of the Magnetic Properties of Nd-Fe-
B Films with Mo and Mo-Cu Additions, Autori: M. Urse, 
M. Grigoraș, N. Lupu, F. Borza, H. Chiriac 

2.  MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B,  
Volume 178, Issue 19, 20 November 2013, Pages 
1285–1295, ISSN 0921-5107, 
10.1016/j.mseb.2013.03.022 

Electromagnetic metamaterials, Autori: R. Grimberg 

3. JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING 
AND PERFORMANCE (Elsevier) - trimisǎ spre 
publicare 

Factors Influencing the Structure and Properties of 
Polycrystalline Magnetic Fe-Ni-Co-Al-Ta-B Shape Memory 
Alloys, Autori: Adrian-Liviu Paraschiv, Firuța Borza, 
Nicoleta Lupu, Marius -Gabriel Suru, Nicoleta Monica 
Lohan, Bogdan Pricop, Burak Ozkal, Leandru-Gheorghe 
Bujoreanu 

4. ACTA PHYSICA POLONICA  A, Conference: 
15th Czech and Slovak Conference on 
Magnetism (CSMAG) Location: Kosice, 
SLOVAKIA Date: JUN 17-21, 2013, Volume: 
126 Issue: 1   Pages: 220-221   Published: JUL 
2014 

Influence of Ta and Mo Interlayers on the Magnetic 
Properties and Out-of-Plane Multilayer Films, Autori: M. 
Grigoras, N. Lupu, H. Chiriac, F. Borza, M. Urse 

5. JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND 
ADVANCED MATERIALS  Volume: 15   Issue: 
7-8   Pages: 781-784   Published: JUL-AUG 
2013 

On some structural characteristics of Fe-base shape 
memory alloys, Autori: A.-L. Paraschiv, F. Borza, N. lupu, 
M.-G. Suru, N. M. Lohan, B. Pricop, I.-P. Spiridon, L.-Gh. 
Bujoreanu 

6. JOURNAL APPLIED PHYSICS - trimisǎ spre 
publicare 

The compositional dependence of surface magnetization 
processes in Fe-Ga magnetostrictive nanowires, Autori: N. 
Lupu, A. Pintea, M. Grigoras, and H. Chiriac 

7. JOURNAL OF  PHYSICS D: Applied Physiscs - 
trimisǎ spre publicare 

Microstructure and magnetic properties of Fe-Si-B-P-Cu 
submicron wires with small Mn additions, Autori: N. Lupu, 
A. Makino, S. Corodeanu, Y. Yamada, P. Sharma, T.A. 

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=N1WVUL1zx4dJMfjnlvJ&page=2&doc=19&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=N1WVUL1zx4dJMfjnlvJ&page=2&doc=19&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=N1WVUL1zx4dJMfjnlvJ&page=2&doc=19&cacheurlFromRightClick=no


 14 

Ovari and H. Chiriac 
8. NDT & International, in press 2013, NDTEINT-

D-13-00385 
Metallic strip grating in sub-subwavelength regime, Autori: 
A. Savin, R. Steigmann, R. Grimberg. 

4.5. Cărţi publicate: 
 Nr. 
ctr. Titlul cărţii Editura Autor principal 

   - în ţară:   
 - în străinătate:   
1. 

Time Dependent Ginzburg-Landau 
Equation in Fractal Space-time 
 

LAP LAMBERT 
Academic Publishing - 
Germany, (February 20, 
2013) Paperback: 60 
pages, Language: 
English. ISBN-10: 
3659349003, ISBN-13: 
978-3659349003 

Buzea C. Gh., Agop M. 

 

2. “Advances in Quantum 
Mechanics”, chapter 31: “Quantum 
effects through a fractal theory of 
motion” 
 
 
 

InTech, Chapters 
published April 03, 2013 
under CC BY 3.0 license, 
DOI: 10.5772/50232; 
Edited by Paul Bracken, 
ISBN 978-953-51-1089-7 

Agop M.,  Buzea C. Gh., Bacaita S., Stroe 
A. and M.Popa 

 

4.6. Manifestări ştiinţifice: 
 Nr. 
crt. 

Manifestări ştiinţifice 
 

Număr de manifestări Număr de comunicări 
 

 a) congrese internaţionale:   

 b) simpozioane: 2 3 

1. 20thInternational Symposium on Metastable, 
Amorphous and Nanostructured Materials – 
ISMANAM , 30 iunie-5 iulie 2013, Torino, Italia 

 
 

2 

2. Joint European Symposia on Magnetism (JEMS 
2013) Rodos, Grecia, 25-30 August 2013 

 1 

 c) seminarii, conferinţe 5 10 

1. 12th Joint MMM/Intermag Conference , Chicago, 
Illinois, 14-18 ianuarie 2013, S.U.A. 

 1 

2.  IC-MINDT -2013- Materials Integrated Non 
Destructive Testing 5th International Conference on 
NDT of HSNT, 20-22 mai, Atena , Grecia 

 2 

3.  15th Czech and Slovak Conference on Magnetism, 17-
21 iunie 2013, Kosice, Slovacia 

 4 

4. Donostia International Conference of Nanoscaled 
Magnetism and Applications (DICNMA 2013), San 
Sebastian, 9-13 septembrie 2013 

 1 

5. 58th Annual Conference on Magnetism and Magnetic 
Materials MMM, 4-8 noiembrie 2013, Denver, 
Colorado, S.U.A. 

 2, din care 1 prezentare 
oralǎ 

6.  1 1 

 d) workshop: 1 3 

1. 18th International Workshop on Electromagnetic 
NonDestructive Evaluation – ENDE2013, 25-28 
iunie 2013, Bratislava, Republica Slovacǎ. 

 3 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://www.intechopen.com/books/editor/advances-in-quantum-mechanics
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4.7. Brevete rezultate din tematica de cercetare: 
 Nr. 
crt. Specificaţie Brevete înregistrate 

(nr.) 
Brevete acordate 

(nr.) 
Brevete vândute 

(nr.) 
  -  în ţară: - - - 
 - în străinătate:    
  Total: - - - 

5.  Aprecieri asupra derulării programului şi propuneri : 
Obiectivele propuse pentru a fi dezvoltate în cursul anului 2013 în cadrul celor 6 proiecte finanţate în Programul 
NUCLEU (MAGMATMAG - PN 09 43) au fost îndeplinite în totalitate. Activităţile de cercetare dezvoltate în 
cadrul celor 6 proiecte finanțate ȋn anul 2013 s-au desfăşurat în bune condiţii, cu următoarele rezultate:  

• 8 articole publicate/acceptate sau trimise spre publicare în reviste de specialitate din străinătate 
cotate/indexate ISI: 3 articole publicate ȋn reviste cotate ISI, 2 articole acceptate pentru publicare şi 3 
articole trimise spre publicare. 

• 1 articol publicat  într-o revistǎ de specialitate din țarǎ indexatǎ ISI 
• 16 lucrări ştiinţifice comunicate la 8 manifestări internaţionale (2 simpozioane, 5 conferinţe, 1 workshop).  
• 1 carte publicatǎ la o editura din strǎinǎtate. 
• 1 capitol de carte publicatǎ la o editura din strǎinǎtate.  
• 1 metodǎ nouǎ pentru controlul vitezei de deplasare a pereților de domenii magnetice din fire magnetice 

ultrasubțiri cu compoziția FINEMET;  
• 1 teorie nouǎ asupra emisiei dipolului ȋn medii omogene hiperbolice. 
• 9 studii teoretice și/sau experimentale axate pe:  

- studiul formei pereților de domenii magnetice din firele feromagnetice amorfe obținute prin rǎcire 
rapidǎ din topiturǎ avȃnd diferite caracteristici dimensionale și magnetostrictive; 

- dinamica comutǎrii ultrarapide a magnetizǎrii ȋn microfire cu comportare magneticǎ bistabilǎ; 
- studii morfologice,compoziționale  și structurale  complexe utilizȃnd tehnica de microscopie 

electronicǎ prin transmisie de rezoluție ultraȋnaltǎ (UHR-TEM) combinatǎ cu tehnici speciale de 
difracție de electroni; 

- studiu privind propagarea modurilor evanescente ȋn metamateriale cu permeabilitatea relativǎ  -
1, precum și ȋn metamateriale cu permeabilitate relativǎ foarte mare; 

- influența parametrilor de sinterizare (presiune și temperaturǎ) și a compoziției asupra 
caracteristicilor magnetic dure ale magneților sub formǎ de  inele și discuri cu diferite diametre,  
obținuți prin sinterizare ȋn vid folosind tehnica Spark Plasma Sintering (SPS);  

- influența condițiilor de preparare și de tratament termic, precum și al adițiilor (Mo-Cu, Fe, Mo) 
asupra caracteristicilor magnetice dure și caracterului anizotrop al straturilor subțiri de Nd-Fe-B, 
simple și multistrat; 

-  influența condițiilor de preparare asupra dimensiunii porilor membranelor polimerice obținute cu 
ajutorul tehnicii de imprint cu fascicul de electroni (EBL- Electron Beam Lithography); 

- influența compoziției eșantioanelor,   dimensiunii acestora și a parametrilor de tratament termic 
asupra mǎrimii și sensibilitǎții efectului de magneto-impedanțǎ gigant ȋn microfire magnetice fir 
magnetic metalic/ȋnveliș de sticlǎ/strat magnetic - CoFeSiB/ sticlǎ/(Co, CoPtRh); 

- studii asupra efectului temperaturii și al tensiunilor mecanice asupra caracteristicilor de 
magnetotransport a firelor magnetice compozite multistrat (metal magnetic amorf sub formǎ de 
fir/ȋnveliș de sticlǎ/material cu memoria formei- CoFeSiB/sticlǎ/NiTi; 

• 1 test de viabilitate celularǎ pe fire magnetice compozite super-elastice de tip FeNiCoAlTaB și 
FeNiCoAlTaB/Ta. 

• 1 procedeu experimental de preparare a probelor cu dimensiuni nanometrice și micrometrice utilizate 
pentru studii morfologice și structurale prin microscopie electronicǎ de transmisie de rezoluție ultraȋnaltǎ. 

• 8 produse/materiale/structuri noi:  
- magneți permanenți sub formǎ de inele și  discuri cu diferite diametre și compoziții;  
- magneţi permanenţi planari cu anizotropie perpendicularǎ pe bazǎ de straturi multiple 

Mo/[NdFeB(180nm)/Mo(5nm)]x3/Mo; 
- membrane nanoporoase polimerice cu structurǎ ordonatǎ de pori; 
- nanodot-uri de Co cu structurǎ cubicǎ sau hexagonalǎ; 
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- microfire magnetice cu structura fir magnetic pe bazǎ de CoFeSiB/sticlǎ/strat subtire (Co, 
CoPtRh); 

- fire magnetice compozite super-elastice de tip Fe40.95Ni28Co17Al11.5Ta2.5B0.05(at.%)/Ta; 
- superlentile din metamateriale cu proprietǎți superioare lentilelor 3D; 
- model fizic de senzor electromagnetic cu metamateriale hiperbolice. 

• Servicii și produse livrate:  
-  5 servicii livrate la 5 firme, din care: 2 din țarǎ și 3 din strǎinǎtate 
- 6 tipuri de materiale livrate la 5 firme din strǎinǎtate. 

În cursul anului 2013, activitatea de monitorizare a proiectelor din cadrul Programului NUCLEU (MAGMATMAG 
– PN 09 43) s-a desfãşurat la timp şi acest fapt a condus la o finanţare ritmicã şi la termen a activităţilor specifice 
desfăşurate în cadrul celor 6 proiecte, ceea ce a condus la realizarea în totalitate, cu rezultate bune, a obiectivelor 
propuse. 
 
     DIRECTOR GENERAL,           DIRECTOR DE PROGRAM,            DIRECTOR ECONOMIC, 

     Prof. Dr. Nicoleta LUPU            Prof. Dr. Horia CHIRIAC                   Maria POPESCU 
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