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Înfiinţat prin H.G. 1378/ 2000 sub egida UNESCO, Centrul Internaţional de Biodinamică 

(CIB) este o instituţie de cercetare de vârf în România care oferă un mediu de lucru de 

nivel internaţional şi oportunităţi de colaborare cu Centre de referinţă din lume. CIB 

dispune de peste 1000 m2 spaţii de laboratoare şi training într-un sediu modern situat în 

centrul Bucureştiului. 

 

 

 

Infrastructura de cercetare permite dezvoltarea şi caracterizarea platformelor de 

bioanaliză, cultivarea de celule şi ţesuturi şi cuprinde: Microscopie optică (fluorescenţă/ 

TIRF) şi de forţă atomică, spectroscopie de impedanţă, echipamente pentru analize 

electrochimice, electrofiziologice & Rezonanţa Plasmonilor de Suprafaţă (SPR). 

CIB desfăşoară o intensă activitate de cercetare în biodinamică şi biosenzoristică prin 

proiecte finanţate prin programe naţionale şi europene: 

 



 PC7 EU NMP3-SL-2008-214107 Nanomagma 

www.phantomsnet.net/Nanomagma 

 PC6 CHARPAN (Charged Particle Nanotech-IP 515803) 

 PC6 ROBIOS (Strengthening ROmanian Research and Training Capacities 

in BIOSensing and Related Areas-INCO-2004-ACC-RSTP-017464) 

 PC5 AFRAMILK- Antifraud impedimetric and ultrasonic control system to 

detect fraud (adulteration) of milk GRD1-2000-25801 

 

Aplicaţiile vizează: controlul calităţii alimentelor şi apei (mediului) prin detecţia de 

compuşi nocivi, testarea cito-toxicităţii şi mecanismul de acţiune al unor compuşi în 

industria farmaceutică şi medicină, cât şi evaluarea riscurilor biologice şi de mediu ale 

nanobiotehnologiei (ex. nanoparticule, nanomateriale).  

 

Concret, în cadrul CIB au fost dezvoltate noi concepte şi sisteme de măsura 

electrochimice şi magneto-optice care integrează componente nanotehnologice pentru 

evaluarea dinamică, la nanoscală, a interacţiei cu sisteme biologice model a unor 

concentraţii mici de analiţi / contaminanţi (e.g., toxine, metale grele, microorganisme 

patogene sau nanomateriale).  

 

Cercetările CIB privind dezvoltarea unor noi sisteme biosenzoristice bazate pe 

nanostructuri sau nanomateriale presupun analize multiparametrice ce cuprind 

Rezonanţa (modulată Magnetic) a Plasmonilor de Suprafaţă (SMPR) şi electrochimice 

cu sisteme integrate de micro-fluidică. 

Printre competenţele recunoscute ale CIB care pot reprezenta bazele unor 

viitoare colaborări (inclusiv cu agenţi economici) se disting:  

 facilităţi pentru analize multiparametrice, ne-invazive (tehnici de măsură şi 

instrumentaţia aferentă de vârf) reunesc metode şi echipamente precum: 

o optice: SPR (Biacore 3000, Spreeta), TIRFM (Zeiss AxioObserver Z1); 

http://www.phantomsnet.net/Nanomagma


o electrochimice, inclusiv Spectroscopia de Impedanţă (EIS) şi utilizarea de 

micro/ nano senzori electrochimici; 

o microscopie de forţă atomică : Bio-AFM (JPK, NanoWizzard II) cu module 

integrate de analize optice şi electrochimice. 

 

 determinarea unor concentraţii mici de analiţi / contaminanţi cu relevanţă în 

controlul calităţii apei, a alimentelor, în industria farmaceutică şi 

biotehnologii, utilizând platforme senzoristice inovatoare (bio-afine şi 

celulare) dezvoltate în cadrul CIB; 

 

 analiza cantitativă a efectelor produse de diferite tipuri de compuşi (de la 

produse farmaceutice, la nanomateriale şi agenţi cu potenţial nociv) asupra 

unor sisteme (platforme) bioafine, celulare şi / sau biomimetice.  

 

 dezvoltarea inovativă de instrumentaţie de analiză şi control dedicate 

pentru evaluări de mare sensibilitate, ex.: pentru detecţia a micro-

organismelor ţintă (ex.: patogene). Printre realizările recente este de 

menţionat un sistem inovator de analiză biosenzoristică ce face obiectul 

unui set de cereri de brevet şi permite detecţia rapidă şi cu sensibilitate 

excepţională a micro-organismelor ţintă. 

 

 dezvoltarea unor platforme de analiză a sistemelor biomimetice cu 

perfecţionarea procedurilor analitice, monitorizarea şi descrierea 

cantitativă a procesului nemonoton, multifazic al interacţiei dintre 

membrane lipidice şi peptide antimicrobiene cu potenţial în dezvoltarea de 

noi compuşi antimicrobieni; 

 



 dezvoltarea unor platforme de analiză celulară, ex. pentru detecţia de 

agenţi nocivi şi pentru aplicaţii farmaceutice (prin teste de cito-toxicitate şi 

relevarea proceselor de interacţiune compuşi-structuri celulare); 

capabilităţi la standarde internaţionale de monitorizare a culturilor de celule 

(aderente şi în suspensie) prin analize electro-optice care permit obţinerea 

unor informaţii relevante privind evoluţia: 

 

o Aderenţei la substrat; 

o Morfologiei şi a stării joncţiunilor, dimensiunii clusterelor de celule 

interconectate; 

o Potenţialului de membrană; 

o Transportului trans-membranar; 

o Eliberării de către celule (post stres) de mediatori, inclusiv a unor specii 

oxigenate reactive. 

 

 modelare: 

o dezvoltarea de modele microscopice privind comportarea dielectrică (în 

impedanţă) a nano-biointerfeţelor şi ansamblurilor de celule şi particule 

interconectate 

o dezvoltarea de sisteme de ecuaţii cinetice aferente unor procese afine bazate 

pe analiza datelor SPR şi/ sau EIS 

o analiza reflectivităţii unor structuri complexe alcătuite din mai multe straturi 

 

 analiza datelor, inclusiv prin metode de analiză neliniară a seriilor temporale 

 

 


