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1. Scopul și obiectivele propuse spre realizare în cadrul proiectului (până la 1 pagină) 

 Obiectivul principal este sinteza şi dezvoltarea unor familii noi de compuși coordinativi ai 

elementelor d cu nuclearitate sporită şi design prestabilit. Se preconizează utilizarea diferitor metode 

originale de creştere a monocristalelor pentru analiza cu raze X. Va fi studiat influenţa substituenţilor 

donor-acceptori din fragmentul salicilic și radicalul S din tiocarbohidrazidă asupra structurii şi 

proprietăţilor compuşilor finali. Pentru compuşii polinucleari va fi examinată influenţa solventului de 

reacţie asupra structurii – reţelei cristaline, participarea lui la interacţiuni intermoleculare care direct 

vor influenţa proprietățile fizice, magnetice ale materialelor. Vor fi examinate diferite teorii şi modele 

magnetice pentru evaluarea proprietăţilor exacte a compuşilor obţinuţi, stabilirea naturii interacţiunii (J) 

şi a valorii ei. Vor fi evidențiate particularitățile analitice (electrochimice) ale compușilor cuprului și 

nichelului. 
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2. Rezultatele științifice obținute în cadrul proiectului. 

 Pentru realizarea obiectivelor planificate au fost efectuate următoarele: 

 Alchilarea tiocarbohidrazidei a fost efectuată conform metodei descrise în [1]. La un echivalent 

de tiocarbohidrazidă se adaugă 1,2 echivalenți de iodo-derivat și 30 ml alcool etilic absolut. Amestecul 

rezultat este supus fierberii timp de 10 ore. După răcire se observă formarea unui precipitat cristalin  de 

culoare albă.  

 Exemplu: [SCH3TCH
.
HI]   

 Amestecul format din 10,0 g (0,09 mol) tiocarbohidrazidă şi 15 ml CH3I (în exces) în 30 ml 

EtOH absolut se fierbe pe baia de apă timp de 2 ore. După fierbere, la răcire la temperatura camerei se 

obţine un precipitat cristalin de culoare gălbuie. Produsul de reacţie se separă prin filtrare şi se spală cu 

alcool etilic, apoi se usucă la aer. Randament 92 - 97 %. 

 

 Reacțiile de condensare a tiocarbohidrazidelor alchilate cu derivații aldehidie salicilice au fost 

efectuate utilizînd metoda clasică descrisă în [2]. 

  Exemplu: [1,5 bis-5-R-AS-S-CH3-TCH]    H3L 
 

  La amestecul ce conţine 2,48 g (0,01 mol) S-metiltiocarbohidrazidă iodhidrat  și 30 ml alcool 

etilic se adaugă cu picătura o soluţie ce conţine 2,44 g (0,02 mol) aldehidă salicilică 5 substituită (5-

CH3, 5-Br) și 10 ml alcool etilic. Amestecul obținut se agită la 70 
0
C 30 minute. La amestecul obţinut se 

adaugă cu picătura o soluţie de Na2CO3, 0,53 g (0,01 mol) în 10 ml apă pentru neutralizare. Amestecul 

obținut se aduce la fierbere. La răcire se obţine un precipitat cristalin de culoare galbenă, care se separă 

prin filtrare, se spală cu alcool etilic şi se usucă la aer. Randamentul 85-89 %. 
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 Structura liganzilor a fost confirmată cu ajutorul analizei elementare (Tabelul 1), analizei 

spectrale IR şi 
1
H RMN. 

 Utilizarea spectroscopiei IR pentru caracterizarea acestor sisteme este destul de problematică, 

datorită prezenţei grupelor funcţionale cu frecvenţe foarte apropiate ale oscilaţiilor: ex. OH şi NH, C-S 

şi C=N. În afară de aceasta, banda ce corespunde ν(C-S), de obicei cea mai pronunţată, scade din 

intensitate datorită fenomenului de rezonanţă în amide şi este deplasată spre frecvenţe mai joase cu 

aprox. 20-50 cm
-1

 faţă de legătura C-S "obişnuită". Este dificilă şi localizarea legăturii C=N, frecvenţa 

căreia se poate micşora în urma complexării, dar poate fi modificată imprevizibil şi de apariţia unor noi 

tipuri de grupe C=N după coordinare.  

Tabelul 1 

Caracteristica liganzilor obținuți 

N

r. 

Denumir

ea 

ligandulu

i 

Formula 

moleculară 

[masa 

moleculară] 

Culoarea Randa

mentul 

(%) 

Temperatur

a de topire 

(°C) 

Analiza elementală, % Găsit/ 

Calc. 

C H N S 

2 [1,5-bis-

AS-

SCH3TC

H] 

C16H16N4O2S 

[328,39] 

Galbenă 85 - 89  144 - 146 58,50/

58,52 

4,89/

4,91 

17,01/

17,06 

9,79/

9,76 

3 [1,5-bis-

5-CH3-

AS-

SCH3TC

H] 

C18H20N4O2S 

[356,44] 

Galbenă 73 - 76  148 - 150 60,64/

60,65 

5,68/

5,66 

15,70/

15,72 

9,02/

9,00 

4 [1,5-bis-

5-Br-AS-

SCH3TC

H] 

C16H14Br2N4

O2S 

[486,18] 

Galbenă 80 - 82  153 - 155 39,54/

39,53 

2,89/

2,90 

11,50/

11,52 

6,62/

6,60 

 

 În spectrul IR al reactivului necoordinat 1,5-bis-AS-SCH3TCH se înregistrază câteva grupe de 

benzi, care pot fi atribuite oscilaţiilor grupărilor de atomi din fragmentul tiocarbohidrazidic sau 

aldehidei salicilice. Benzile late din domeniul 3050 - 3180 cm
-1

 sunt condiţionate de oscilaţiile de 

valenţă ale grupelor ν(O-H) şi ν(N-H). Legăturii azometine îi poate fi atribuită banda din domeniul 

1620-1530 cm
-1

. În aceeaşi regiune pot fi prezente şi oscilaţiile caracteristice inelului benzenic. 

Responsabilă pentru prezenţa grupei C-S poate fi banda de la 650 cm
-1

. Date spectrale
 1

H RMN (δ ppm) 

ale 1,5-bis-AS-SCH3TCH față de TMS (0 ppm) în DMSO-d6, corespund structurii ligandului. Spectrul 

1
H RMN prezintă un dublet la δ 2,3- 2,5 ppm (3H, CH3) la 3 protoni din gruparea metil. Un semnal larg 

apare la δ 8,6 ppm (2H, CH=N) ce corespunde la 2 protoni de la grupările azometinice. Semnalele 

observate la 10,5 ppm se pot datora protonilor fenolici. Protonii aromatici prezintă semnale în intervalul 

6,8-7,8 ppm, iar protonul de la gruparea NH apare ca singlet la 11,2 ppm. 
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 Examinând spectrul IR a 1,5-bis-5-CH3-AS-SCH3TCH respective observăm apariţia benzilor de 

absorbţie (2 benzi de mărime medie) la 2900-3050 cm
-1

 condiţionate de oscilaţiile de valenţă ale 

grupelor –CH3, 1600 cm
-1

 bandă intensă datorită vibraţiei de valenţă a legaturii azometinice C=N, 820 

cm
-1

 vibraţii de alungire a legăturilor N-H, iar prezenţa unui semnal în domeniul 620 cm
-1

 indică 

prezenţa grupei C-S . Spectrul 
1
H RMN al ligandului prezintă un triplet la δ 2,2- 2,5 ppm (9H, 3CH3) la 

9 protoni de la 3 grupări metil. Un semnal larg la δ 8,6 ppm (2H, CH=N) corespunde celor 2 protoni de 

la grupările azometinice. Semnalele observate la 10,0 şi 10,2 ppm se pot datora protonilor fenolici. 

Protonii aromatici prezintă semnale în intervalul 6,8-7,8 ppm, iar protonul de la gruparea NH apare ca 

singlet la 11,2 ppm. 

 Spectrul IR al 1,5-bis-5-Br-AS-SCH3TCH a arătat benzi la 3000, 1600, 1540, 1300 şi 605 cm
-1 

care pot fi atribuite ν(CH3), ν(C=N), ν(N-H), ν(C-N) şi ν(C-S). Astfel, spectroscopia IR explică calitativ 

şi parţial transformările pe care le-a suferit reactivul organic. 

 Spectrul 
1
H RMN al ligandului prezintă un dublet la δ 2,2- 2,5 ppm (3H, CH3) la 3 protoni de la 

gruparea metil. Un semnal larg la δ 8,6 ppm (2H, CH=N) la 2 protoni de la grupările azometinice. 

Semnalele observate la 10,0 şi 10,2 ppm se pot datora protonilor fenolici. Protonii aromatici prezintă 

semnale în intervalul 6,8-7,8 ppm, iar protonul de la gruparea NH apare ca singlet la 11,2 ppm. 

 Determinarea constantelor de disociere a liganzilor 

 Spectrele electronice de absorbție a compusului N
1
,N

5
-bis(saliciliden)-S-metiltiocarbohidrazida 

(Fig. 1) cu aceeași concentrație (CL= 5 ·10
-5

) au fost înregistrate la diferite valori ale pH-lui. 

 

 
 

Fig. 1. Structura ligandului N
1
,N

5
-bis(saliciliden)-S-metiltiocarbohidrazida 
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Fig. 2. Spectrele electronice de absorbție a ligandului N
1
,N

5
-bis(saliciliden)-S-metiltiocarbohidrazida  

în soluții cu diferite pH-uri 

 

 În spectrele electronice de absorbție pentru compusul N
1
,N

5
-bis(saliciliden)-S-

metiltiocarbohidrazida în mediul acid se observă două maximuri de absorbție la lungimea de undă λ1= 

280 nm și λ2=350 nm. În mediul bazic spectrul este caracterizat de prezența maximurilor situate la 

lungimea de unde λ1= 280 nm și λ= 380 nm (Fig. 2). 

 Evaluarea datelor experimentale au permis efectuarea calculelor constantelor de disociere 

pentru N
1
,N

5
-bis(saliciliden)-S-metiltiocarbohidrazida care au valorile pK1= 3,63 și pK2=8,70. Aceste 

studii au demonstrat că în soluții cu pH-ul cuprins între valorile 0,5 - 11,0 este prezentă specia 

bideprotonată, iar deprotonarea totală are loc la un pH mult mai ridicat. 

 Sinteza compuşilor coordinativi 

 

[Ni(H3L)2]
.
(NO3)2

.
2MeOH 

La amestecul ce conține 30 ml alcool metilic și 0,328 g (1mmol) de S-CH3-TCH-1,5-bis-AS se 

adaugă cu picătura soluția formată din 0,291 g (1mmol) de Ni(NO3)2 ·6H2O și 10 ml alcool metilic. 

Amestecul obținut se agită la temperatură  60 
0
C  timp de 2 h. După dizolvarea completă a reactanților 

soluția capătă o culoare verde . Soluția fierbinte se filtrează și se lasă la tempertura camerei timp de 3 
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zile. Precipitatul cristalin format se separă prin filtrare, se spală cu alcool metilic rece (2mlx2) și se 

usucă la aer. Randamentul 84-85%. 

[Cu(HL)
.
DFM]2 

 La amestecul ce conține 0,328 g (1mmol) 1,5 bis-5-R-AS-S-CH3-TCH și 0,170 g CuCl2·H2O se 

adaugă 30 ml alcool etilic. Amestecul se agită la temperatură  70 
0
C timp de 2h. Pulberea cristalină de 

culoare verde intens formată se separă prin filtrare, se spală cu alcool etilic se usucă la temperatura 

camerei, după care se recristalizează din amsetecul format din 10 ml alcool etilic și 5 ml 

dimetilfomamidă. Amestecul format se agită la temperatură pînă la fierbere se separă prin filtrare   se 

spală cu alcool etilic și se usucă la aer. Randamentul 83-85%. 

 [Mn(HL)·acac·MeOH]  

 La o soluție de alcool metilic (40) ce conține 0,328 g (1 mmol) de S-CH3-TCH-1,5-bis-AS se 

adaugă cu picătura suspensia formată din 0.253 g (1 mmol) Mn(acac)2 și 10 ml alcool metilic. 

Amestecul obținut se agită la temperatura 60 
0
C timp de 1,5 h. După dizolvarea completă a reactanților 

soluția capătă o culoare maro. Soluția fierbinte se filtrează și se lasă la temperatura camerei timp de 24 

h. Precipitatul format se separă prin filtrare, se spală cu alcool metilic rece (3mlx2) și se usucă la aer. 

Randament 85-87 %.  

 [Mn(HL)·OCH3·MeOH]2·2MeOH 

 La o soluție de alcool metilic (40) ce conține 0,328 g (1 mmol) de S-CH3-TCH-1,5-bis-AS și 1 

ml trietilamină se adaugă cu picătura soluția ce conține 0,198 g (1 mmol) MnCl2·4H2O  în 10 ml alcool 

metilic. Soluția de culoare maro obținută se agită la temperatura 60 
0
C timp de 1,5 h. La răcire se 

observă formarea unui precipitat cristalin care se separă prin filtrare, se spală cu alcool metilic și se 

usucă la aer. Randament 93 - 95 %.  

 [Mn4(HL)6·(MeOH)2]·2MeOH  

 La o soluție de alcool metilic cu volum de 30 ml ce conține 0,328 g (1 mmol) de S-CH3-TCH-

1,5-bis-AS  se adaugă cu picătura suspensia formată din 0.268 g (1 mmol) de Mn(CH3COO)3·2H2O și 

10 ml alcool metilic. Amestecul obținut se agită la temperatura 60 
0
C timp de 2 h. După dizolvarea 

completă a reactanților soluția capătă o culoare maro intensă. Soluția fierbinte se filtrează și se lasă la 

temperatura camerei timp de 3 zile. Precipitatul format se separă prin filtrare, se spală cu alcool metilic 

rece (3mlx2) și se usucă la aer. Randament 85-87 %. Proba în formă de monocristale a fost obținută 

prin cristalizarea forțată cu vapori de eter dietilic. 

 

 Analiza revistei literaturii a demonstrat capacitățile de coordinare ale N
1
,N

5
-bis-saliciliden 

tiocarbohidrazonei cu elementele d. Prin urmare liganzii respectivi au capacități de coordinare 

multifuncționale și pot asambla structuri polinucleare. 
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 La interacțiunea nitratului de nichel(II) cu N
1
,N

5
-bis-saliciliden- S-CH3 - tiocarbohidrazona a 

fost separat un produs cristalin de culoare verde. Analiza cu raze X pe monocristal ademonstrat că s-a 

obținut un compus octaedric, hexacoordinat fapt ce demonstrează că atomul de metal se află în stare 

paramagnetică. Ligandul nu deprotonează ci rămîne sub forma H3L și coordinează la atomul de metal 

cu setul de atomi donori O,N,N, în procesul complexării rămîne 2 molecule de nitrat, oxigenul de la 

molecula respectivă formează legătură de hidrogen cu hidrogenul de la molecula de metanol (Fig. 3). 

 

Fig. 3. Structura cristalină a compusului [Ni(H3L)2]
.
(NO3)2

.
2MeOH 
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Fig. 4. Structura cristalină a compusului [Cu(HL)
.
DFM]2 

 

La interacțiunea liganzilor respectivi cu clorura de cupru(II) se obține o pulbere policristalină 

care este recristalizată din dimetilformaamidă, din care se obține produs cristalin. Analiza cu raze X pe 

monocristal ne demonstrează că în cazul compușilor coordinativi ai cuprului se obțin compuși 

pseudoizostructurali dimerici care sunt ansamblați în dimer prin oxigenul de la molecula vecină. La 

atomul de cupru  coordinează ligandul cu setul de atomi donori O,N,N,  molecula de dimetilformamidă 

coordinează în planul pătratic a compusului coordinativ ținînd cont de faptul că  compușii au fost 

recristalizați din dimetilformamidă. (Figura 4)  
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Fig. 5. Structura cristalină a compusului mononuclear [Mn(HL)·acac·MeOH] 

 

 La interacțiunea acetilacetonatului de mangan(II) cu N
1
,N

5
-bis-saliciliden- S -CH3 - 

tiocarbohidrazona au fost separat un produs cristalin de culoare maro. Analiza cu raze X pe monocristal 

a demonstrat prezența unei specii mononucleare. Atomul de mangan are o geometrie octaedrică 

asigurată de atomii O,N,N ai ligandului N
1
,N

5
-bis-saliciliden- S -CH3 - tiocarbohidrazona, O,O ai 

acetilacetonei și oxigenul din molecula de metanol (Figura 5). 

 Schimbarea sării de mangan din acetilacetonat în clorură, dar păstrarea condițiilor de reacție 

precedente duce la formarea unui precipitat cristalin imediat la răcirea soluției. Analiza cu raze X a 

produsului reacției pune în evidență asocierea unui compu mononuclear în dimer prin intermediul unei 

punți metoxi OCH3. Atomul de mangan este înconjurat octaedric prin intermediu setului de atomi 

O,N,N ai ligandului N
1
,N

5
-bis-saliciliden- S -CH3 - tiocarbohidrazona, o moleculă de metanol 

coordinată în poziție apicală, o grupă metoxi prin intermediul unei legături covalente și alta prin 

legătură donor-acceptor (Figura 6). 
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Fig. 6. Structura cristalină a compusului dinuclear [Mn(HL)·OCH3·MeOH]2·2MeOH 

 

 În etapele precedente au fost prezentate modalități de asamblare a compușilor coordinativi 

mono- și bi- nucleari ai manganului. Modificarea a doi parametri în condițiile de sinteză și anume 

utilizarea unei sări de mangan(III) - acetat și a solventului de reacție duce la formarea unui precipitat 

microcristalin intens. Monocristale pentru analiza cu raze X au fost obținute prin aplicarea tehnicii de 

cristalizare forțată cu vapori de eter dietilic într-un sistem închis. 

 Rezultatele analizei structurale demonstrează prezența unui compus tetranuclear Mn4. Clusterul 

este format din două unități binucleare asociate prin intemediul grupelor fenoxi a aldehidei salicilice. 

Unitatea dimeră (Figura 7) este formată din doi atomi de mangan îndepărtați coordinați diferit. Atomul 

de Mn1 este coordinat prin setul de atoni O,N,N ai ligandului N
1
,N

5
-bis-saliciliden- S -CH3 - 

tiocarbohidrazona, o moleculă de metanol și O,N al ligandului N
1
,N

5
-bis-saliciliden- S -CH3 - 

tiocarbohidrazona ciclizat în mijloc. Atomul de Mn2 în dimer este pentacoordinat prin setul de atoni 

O,N,N ai ligandului N
1
,N

5
-bis-saliciliden- S -CH3 - tiocarbohidrazona și O,N ai ligandului ciclizat. 
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Fig. 7. Reprezentarea unității asimetrice a compusului coordinativ Mn4 

 

Fig. 8. Structura cristalină a compusului tetranuclear Mn4 

 

 Unitățile dimere se asociază în tetramer prin intermediul legăturilor donor - acceptor ale 

oxigenului fenolic de la molecula vecină (Figura 8). 

 

Conducătorul proiectului PALAMARCIUC Oleg dr., conf. cerc.  __________________ 
                          (nume, prenume, grad, titlu științific)                              (semnătura) 
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3. Cele mai relevante realizări obținute în cadrul proiectului (până la 100 cuvinte). 

În scopul realizării obiecivelor proiectului au fost efectuate sintezele cu scopul de a obține noi 

liganzi derivați ai S-alchiltiosemicarbazidei și 2-formilpiridinei, S-metiltiocarbohidrazidei-1,5- 

bissaliciliden. Produșii de reacție au fost caracterizați prin difeite metode fizico-chimice de analiză: IR, 

H
1
 RMN. 

 Au fost descrise noi aspecte ale reactivităţii noilor liganzi cu elementele de tranziție în diferiți 

solvenți. Aplicabilitatea acestui studiu constă în utilizara acestor reacţii pentru sinteza a 10 compuşi 

coordinativi noi ce reprezintă două serii de produși noi mono- și bi-nucleari precum și stabilirea 

structurii cristaline a produșilor cu raze X. 

 Este de menționat că au fost utilizate metode noi de sinteză în scopul obținerii rezultatului 

scontat și anume asupra amestecului solid al reactanților este adăugat dozat solventul care este supus 

încălzirii prin agitare, filtrare, iar apoi cristalizarea produșilor. 

Studiul proprietăților magnetice în temperatură relatează două tipuri de comportamente 

magnetice: unul caracteristic compușilor monnucleari și unul pentru sisteme binucleare. Pentru 

compușii mononucleari se observă un comportament paramagnetic la temperatura camerei și o 

interacțiune antiferomagnetică slabă la temperature joase, fapt datorat de interacțiunile intermoleculare 

în rețeaua cristalină. Pentru compușii binucleari se evidențiază un cuplaj feromagnetic la temepraturi 

joase. 

 Măsurătorile magnetice în cîmp AC demonstrează comportamnet de molecule magnetice pentru 

compușii binucleari. La temperaturi joase compușii prezintă comportament de relaxare lentă a 

magnetizării, iar valoarea temperaturii de blocare este Δeff/kB = 15 K. 

 

4. Participarea în programe și proiecte internaționale (ORIZONT 2020, COST…), inclusiv 

propunerile înaintate/proiecte câștigate în cadrul concursurilor naționale/internaționale 

cu tangența la tematica proiectului. 

 La moment este în proces de formare a consorțiumului și inițierea discuțiilor cu partenerii 

Europeni un proiect H2020 pentru participarea în cal-urile ce urmează a fi deschise ulterior. 

 

5. Colaborări științifice internaționale/naționale. 

 Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, România. 

 Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, România. 

 Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni, Iași, România. 

 Universitatea din Viena, Austria. 

 

6. Vizite ale cercetătorilor științifici din străinătate. 

 Nu sunt. 
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7. Teze de doctorat/postdoctorat susținute pe parcursul realizării proiectului 

 Nu sunt. 

8. Manifestări științifice organizate la nivel național/internațional 

 Nu sunt. 

9. Aprecierea activității științifice promovate la executarea proiectului (premii, medalii, 

diplome etc.) 

 Nu sunt. 

10. Rezumatul raportului cu evidențierea rezultatului, impactului, implementărilor, 

recomandărilor 

În scopul realizării obiecivelor proiectului au fost realizate sintezele cu scopul de a obține noi 

liganzi derivați ai S-alchiltiosemicarbazidei și 2-formilpiridinei, S-metiltiocarbohidrazidei-1,5- 

bissaliciliden. Produșii de reacție au fost caracterizați prin difeite metode fizico-chimice de analiză: IR, 

H
1
 RMN. 

 Au fost descrise noi aspecte ale reactivităţii noilor liganzi cu elementele de tranziție în diferiți 

solvenți. Aplicabilitatea acestui studiu constă în utilizara acestor reacţii pentru sinteza a 10 compuşi 

coordinativi noi ce reprezintă două serii de produși noi mono- și bi-nucleari precum și stabilirea 

structurii cristaline a produșilor cu raze X. 

 Este de menționat că au fost utilizate metode noi de sinteză în scopul obținerii rezultatului 

scontat și anume asupra amestecului solid al reactanților este adăugat dozat solventul care este supus 

încălzirii prin agitare, filtrare, iar apoi cristalizarea produșilor. 

Studiul proprietăților magnetice în temperatură relatează două tipuri de comportamente 

magnetice: unul caracteristic compușilor monnucleari și unul pentru sisteme binucleare. Pentru 

compușii mononucleari se observă un comportament paramagnetic la temperatura camerei și o 

interacțiune antiferomagnetică slabă la temperature joase, fapt datorat de interacțiunile intermoleculare 

în rețeaua cristalină. Pentru compușii binucleari se evidențiază un cuplaj feromagnetic la temepraturi 

joase. 

Măsurătorile magnetice în cîmp AC demonstrează comportamnet de molecule magnetice pentru 

compușii binucleari. La temperaturi joase compușii prezintă comportament de relaxare lentă a 

magnetizării, iar valoarea temperaturii de blocare este Δeff/kB = 15 K. 
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11. Concluzii 

În scopul realizării obiecivelor proiectului au fost realizate sintezele cu scopul de a obține noi 

liganzi derivați ai S-alchiltiosemicarbazidei și 2-formilpiridinei, S-metiltiocarbohidrazidei-1,5- 

bissaliciliden. Produșii de reacție au fost caracterizați prin difeite metode fizico-chimice de analiză: IR, 

H
1
 RMN. 

 Au fost descrise noi aspecte ale reactivităţii noilor liganzi cu elementele de tranziție în diferiți 

solvenți. Aplicabilitatea acestui studiu constă în utilizara acestor reacţii pentru sinteza a 10 compuşi 

coordinativi noi ce reprezintă două serii de produși noi mono- și bi-nucleari precum și stabilirea 

structurii cristaline a produșilor cu raze X. 

 Este de menționat că au fost utilizate metode noi de sinteză în scopul obținerii rezultatului 

scontat și anume asupra amestecului solid al reactanților este adăugat dozat solventul care este supus 

încălzirii prin agitare, filtrare, iar apoi cristalizarea produșilor. 

Studiul proprietăților magnetice în temperatură relatează două tipuri de comportamente 

magnetice: unul caracteristic compușilor monnucleari și unul pentru sisteme binucleare. Pentru 

compușii mononucleari se observă un comportament paramagnetic la temperatura camerei și o 

interacțiune antiferomagnetică slabă la temperature joase, fapt datorat de interacțiunile intermoleculare 

în rețeaua cristalină. Pentru compușii binucleari se evidențiază un cuplaj feromagnetic la temepraturi 

joase. 

Măsurătorile magnetice în cîmp AC demonstrează comportamnet de molecule magnetice pentru 

compușii binucleari. La temperaturi joase compușii prezintă comportament de relaxare lentă a 

magnetizării, iar valoarea temperaturii de blocare este Δeff/kB = 15 K. 
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12. Bugetul proiectului, lista executorilor, lista tinerilor cercetători, doctoranzilor(conform 

anexei nr.1) 

Anexa nr. 1 

 

 Volumul total al finanțării (mii lei)  (pe ani) 

 

Anul Planificat Executat Cofinanțare 

2018 90,0 mii lei 90,0 mii lei 20,0 mii lei 

2019 90,0 mii lei 90,0 mii lei 20,0 mii lei 

 

 

Lista executorilor (funcția în cadrul proiectului, titlul științific, semnătura) 

 

Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Anul 

nașterii 
Titlul 

științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 
Semnătura 

1 Palamarciuc Oleg 1985 dr. cerc. șt. coord.  

2 Palamarciuc Tatiana 1984 dr. cerc. șt. sup.  

3 Popovici Eugenia 1993  inginer  

4 Rusnac Roman 1992  inginer  

 

Lista tinerilor cercetători 

 

Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 

1 Palamarciuc Oleg 1985 dr. cerc. șt. coord. 

2 Palamarciuc Tatiana 1984 dr. cerc. șt. sup. 

3 Popovici Eugenia 1993  inginer 

4 Rusnac Roman 1992  inginer 

 

Lista doctoranzilor  

 
Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 

1 Popovici Eugenia 1993  inginer 

2 Rusnac Roman 1992  inginer 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul  proiectului PALAMARCIUC Oleg dr. conf. cerc.  __________________ 
                              (nume, prenume, grad, titlu științific)                         (semnătura) 
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13. Lista publicațiilor științifice ce țin de rezultatele obținute în cadrul proiectului(conform 

anexei nr.2) 

 

Anexa nr. 2 

LISTA  

lucrărilor publicate  

 

Articol din revista cu factor de impact: 2 

1. DANAC, R.; PALAMARCIUC, O. et all, New M(II) (M=Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Pd) coordinative 

compounds with 2- formylpyridine S-methyl-isothiosemicarbazide, Journal of Molecular Structure, 

2019, under review (IF 2.12). 

2. BAS, A.; PALAMARCIUC, O. et all, Bilayer Thin Films That Combine Luminescent and Spin 

Crossover Properties for an Efficient and Reversible Fluorescence Switching, Magnetochemistry 

2019, 5(2), 28. 

Teze ale comunicărilor la conferințe internaționale: 2 

3. PALAMARCIUC, O., et all, Synthesis and properties of Fe(III) spin crossover materials based on 

thiosemicarbazide derivatives ligands. Faculty of Chemistry Conference “Alexandru Ioan Cuza” 

University Days. Iaşi, România, 2019, p. 59. 

4. POPOVICI, E.; PALAMARCIUC, T.; PALAMARCIUC, O. et all. Synthesis and structure of manganese 

complex with N
1
,N

5
-bis-salicylidene-S-CH3-isothiocarbohidrazone. IasiCHEM 2018, p. 54. 

 

 

 

Conducătorul  proiectului PALAMARCIUC Oleg dr. conf. cerc.  __________________ 
                            (nume, prenume, grad, titlu științific)                      (semnătura) 
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14. Participări la manifestări științifice naționale/internaționale (conform anexei nr.3) 

Anexa nr. 3 

 

Participări la manifestări științifice naționale/internaționale 

 

 PALAMARCIUC, O., et all, Synthesis and properties of Fe(III) spin crossover materials 

based on thiosemicarbazide derivatives ligands. Faculty of Chemistry Conference 

“Alexandru Ioan Cuza” University Days. Iaşi, România, 2019, p. 59. 

 POPOVICI, E.; PALAMARCIUC, T.; PALAMARCIUC, O. et all. Synthesis and structure of 

manganese complex with N
1
,N

5
-bis-salicylidene-S-CH3-isothiocarbohidrazone. Faculty of 

Chemistry Conference “Alexandru Ioan Cuza” University Days. Iaşi, România, 2018, p. 

54. 

 

 
 

Conducătorul  proiectului PALAMARCIUC Oleg dr., conf. cerc.   __________________ 
                             (nume, prenume, grad, titlu științific)                     (semnătura) 

 
 

 


