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Rezumatul tezei 

1. Problematica abordată  

Domeniul de cercetare se referă la elaborarea proceselor tehnologice cost-efective de obținere a 

micro- și nanomaterialelor α-MoO3, CuO, ZnO cu proprietăți fizico-chimice importante pentru 

utilizarea în dispozitive nanosenzorice. Scopul lucrării îl constituie furnizarea de contribuții la 

fizica aplicativă a semiconductorilor oxidici prin extinderea bazei de date privind caracterizarea 

fizico-chimică a acestora folosind metode avansate și identificarea aplicațiilor senzorice.  

 

2. Conţinutul de bază al tezei. 

În teză este argumentată actualitatea şi importanţa temei de cercetare, este dată o analiză a nivelului 

actual la subiectul temei, apoi sunt expuse procesele tehnologice elaborate pentru obținerea și 

controlul proprietăților nanomaterialelor α-MoO3, CuO, ZnO pentru utilizarea în dispozitive 

nanosenzorice caracterizate de o detectare selectivă și înalt senzitivă a vaporilor de etanol și a 

gazului de H2. Analiza fizico-chimică avansată și caracterizarea proprietăților lor. Identificarea 

mecanismelor senzor și fizica nanosistemelor funcționale. În final au fost înaintate anumite 

recomandări pentru îmbunătățirea proprietăților senzoriale ale materialelor semiconductoare 

precum α-MoO3, CuO, ZnO pure și dopate cu diferite impurități. 

3. Principalele rezultate obţinute: 



I. Au fost elaborate procesele tehnologice care permit controlul proprietăților ale CuO/Cu2O 

cu conductibilitate de tip-p și cu o selectivitate mai înaltă la vapori de etanol (10-100 ppm).  

II. Doparea Cu2O cu concentrații de pînă la 3 wt%Zn în combinație cu tratamentul RTA la 

525C timp de 60 s contribuie la formarea nano-heterojoncțiunilor (CuO:Zn/Cu2O:Zn), 

controlul selectivității şi schimbarea sensibilității de la vapori de etanol la gazul de H2. 

III. Mecanismul fizico-chimic de detecție a gazelor de H2 și etanol pentru p-CuO:Zn și p-CuO 

care permite modelarea principiului sensor și deschide oportunităţi de cercetare 

fundamentală a efectelor de dimensiune, dar şi de utilizare ca element de nanodispozitiv.  

IV. O tehnologie de sinteză a nanocurelelor de α-MoO3 la temperaturi relativ mici (670C) și 

identificate modalităţile tehnologice de modificare a morfologiei nano- şi micro-structurilor 

de MoO3 prin controlul proceselor, atât în stare nedopată, cât şi dopată cu impurităţi. 

V. Au fost caracterizate și analizate proprietațile fizico-chimice la nivel avansat a peliculelor 

nanostructurate și a nanostructurilor transferabile Q1D, 2D, 3D în bază de CuO, Cu2O, MoO3 

și ZnO pure, dopate și cu funcționalizare a suprafeței identificând aplicații, în particular 

posibilități noi mai flexibile tehnologic de fabricare a senzorilor de tip-p. 

 


