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Implicaţiile compuşilor macromoleculari în diferite domenii ale tehnicii şi ale vieţii cotidiene sunt 

numeroase, justificând eforturile cercetătorilor din întreaga lume pentru diversificarea metodelor de sinteză, 
pentru obţinerea de noi polimeri cu proprietăţi performante, pentru elaborarea de noi materiale, printre care cele 
care lucrează în interior sau în contact cu organismul uman - biomaterialele - ocupă un loc important. Lucrarea 
are o extindere de 189 pagini, cuprinde un număr de 57 figuri, 26 tabele, 31 scheme de reacţie şi 282 referinţe 
bibliografice, este structurată în trei părţi: 

o Partea I: „Stadiul actual în domeniul bloccopolimerilor cu arhitectură complexă”; 
o Partea a II-a: „Studii în domeniul bloccopolimerilor cu arhitectură complexă”; 
o Partea a III-a: „Materiale şi metode”. 

la acestea adăugându-se introducerea generală, un capitol de concluzii şi unul de referinţe bibliografice. 
În Partea I a tezei sunt prezentate datele de literatură privind bloccopolimerii liniari, stea şi a celor cu 

arhitecturi complexe evidenţiindu-se importanţa studiilor teoretice realizate în acest domeniu al chimiei 
compuşilor macromoleculari şi în mod deosebit, importanţa aplicativă a bloccopolimerilor. 

Partea a II-a cuprinde rezultatele originale ale studiului realizat în domeniul sintezei, caracterizării şi 
posibilităţilor de utilizare ale bloccopolimerilor liniari şi stea cu blocuri de poli(dimetilsiloxan) şi poli(ε-
caprolactonă) precum şi sinteza şi caracterizarea unor noi copolimeri stea de tipul poli(ε-caprolactonă)-
polistiren-polilactidă, folosind un iniţiator heterotrifuncţional 
Având în vedere gama largă de proprietăţi pe care le pot oferi bloccopolimerii şi interesul crescut faţă de sinteza 
de bloccopolimeri cu arhitecturi complexe folosind iniţiatori multifuncţionali, în cadrul temei enunţate a tezei s-
au avut în vedere următoarele obiective: 

� sinteza şi caracterizarea din punct de vedere structural şi al morfologiei a unor bloccopolimeri (dibloc, 
tribloc şi stea) având în structura lor blocuri de poli(dimetilsiloxan) (PDMS) şi poli(ε-
caprolactonă)(PCL); 

� analiza posibilităţilor de folosire a bloccopolimerilor sintetizaţi ca agenţi de bio- şi hemocompatibilizare 
a unui amestec poli(clorură de vinil)/poli(ε-caprolactonă), recomandat pentru confecţionarea unei game 
largi de dispozitive medicale; 

� studiul posibilităţii de utilizare a bloccopolimerilor sintetizaţi ca agenţi de stabilizare a emulsiilor 
vinilpirolidonă/poli(dimetilsiloxan); 

� sinteza şi caracterizarea unui nou iniţiator heterotrifuncţional; 
� sinteza şi caracterizarea unor noi copolimeri stea de tipul poli(ε-caprolactonă)-polistiren-polilactidă, 

folosind iniţiatorul heterotrifuncţional. 
În partea a III-a a tezei sunt prezentate materialele şi metodele  folosite la sinteza şi caracterizarea 

produşilor sintetizaţi şi a amestecurilor realizate pe baza acestora. Pentru toate metodele de caracterizare este 
prezentat principiul care stă la baza acestora, informaţiile pe care le furnizează, aparatura utilizată şi condiţiile 
de lucru în care s-au făcut determinările. Teza de doctorat se încheie cu un capitol special de concluzii generale. 
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