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B. Programul de cercetare al grupului, rezultate preconizate în următorii 2-3 ani
Grupul de Spectroscopie Moleculara si Nanobiofotonica îşi focalizează in prezent
activitatea de cercetare asupra dezvoltarii si exploatării metodelor de analiza spectroscopica
(Raman, Raman de tip SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy), spectroscopia IR,
spectroscopie IR de tip SEIRA (Surface Enhanced IR Absorption), fluorescenţă, fluorescenta
amplificată MEF (Metal-Enhanced Fluorescence) şi senzoristică plasmonică de tip LSPR
(Localized Surface Plasmon Resonance) in detecţia si imagistica moleculară de interes biologic,
medical, farmaceutic, ecologic si tehnic. De asemenea, dezvolta cercetari in domeniul sintezei,
fabricarii şi auto-asamblarii de nanoparticule metalice cu forme şi dimensiuni controlate de la 2 la
200 nm si rezonante plasmonice acordate cu radiaţia laser în vizibil si infraroşu apropiat (400 2500 nm), ca atare sau în combinaţie cu alte nanomateriale si nanocompozite hibride
(biopolimeri, semiconductori) in vederea producerii de nanosenzori plasmonici biocompatibili
pentru investigatii in sisteme biologice sau analize de mediu.
De asemenea, se vor demonstra aplicaţii, cu impact în nanomedicină, bazate pe
exploatarea proprietăţilor optice, chimice si termice ale nanoparticulelor de aur în detecţia si

tratamentul la nivel celular al cancerului (hipertermie locală indusă laser) sau în evaluarea
profilului de toxicitate a nanoparticulelor în medii celulare (in colaborare). In paralel se vor
utiliza si dezvolta citeva metode de calcul riguros a interactiunii luminii laser cu nanoparticule
rezonante in medii celulare si pe de alta parte, se va aborda studiul metamaterialelor plasmonice
si cristalelor fotonice cu aplicatii in tehnologia informatiei.
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