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Curierul de Fizicã îºi propune sã se adreseze întregii comunitãþi ºtiinþifice/universitare din þarã ºi diaspora !

Un cluster atomic format din 45 de atomi de
fier (Fe), aflat în stare fundamentalã,
se caracterizeazã printr-o
simetrie remarcabilã.

Editorial
Curierul de Fizicã ºi-a fãcut un obicei din a scrie sistematic
despre elitele ºtiinþifice româneºti. Este o operaþie de promovare
(ca sã folosim un termen la modã) care ne face plãcere ºi o
considerãm ca una din principalele justificãri ale publicaþiei
noastre.
Considerãm cã trebuie fãcute o serie de precizãri despre
spiritul acestei acþiuni promoþionale. De la bun început precizãm
cã redacþia CdF nu face cenzurã. Redacþia poate considera cã
anumite articole nu sînt potrivite (ca ton, stil, preocupãri, etc.) cu
revista noastrã. Nu deþinem un monopol al informaþiei, deci cine
nu este de acord cu decizia noastrã poate încerca sã publice în
altã parte.
Încercãm sã încurajãm o diversitate a opiniilor. Astfel am
publicat ºi vom publica articole de evaluare a performanþelor
ºtiinþifice scrise din diverse puncte de vedere. În mod cu totul
special am încurajat articole de naturã scientometricã. Evident,
aºteptãm cu interes orice tip de obiecþii atîta timp cît se pãstreazã
în spiritul unei dezbateri de idei. Sugerãm un mic exerciþiu mental
oricãrui potenþial critic al vreunui articol apãrut în CdF: sã
formuleze un punct de vedere personal în scris ºi apoi sã dea note
pentru articolul pe care îl combate ºi pentru propria producþie.
Dacã diferenþele sînt prea mari poate sã se îndoiascã de propria
obiectivitate ºi e bine sã se mai gîndeascã !
În evaluarea performanþelor ºtiinþifice deosebite ne-am
confruntat cu evaluarea rolului moºtenirii vechiului regim. Ne
referim cu deosebitã plãcere la articolul colegului nostru
profesorul Petre Frangopol despre Etica cercetãrii ºtiinþifice
apãrut de curînd în suplimentul aldine al ziarului România
Liberã. În acest articol este supus dezbaterii, pentru prima datã
dupã ºtiinþa noastrã, un fenomen care a afectat viaþa ºtiinþificã de
pînã la schimbãrile din 1989 ºi anume existenþa unor cercetãtori,
cadre didactice, etc. care au ocupat funcþii de rãspundere ºi leau folosit pentru a-ºi lungi listele de publicaþii ºtiinþifice. Nu
pretindem cã lumea occidentalã este complet feritã de acest tip de
cadouri ºtiinþifice fãcute de nevoie dar ºi din interes, dar acolo
gradele de libertate ale unui tînãr cercetãtor sînt mult mai mari. Pe
de altã parte ne exercitãm bunul simþ ºi constatãm cã unele liste
de lucrãri sînt mult prea vaste pentru timpul disponibil pentru
cercetare al unui fost cadru de conducere de rang înalt. Pur ºi
simplu nu putem aplica principiul hoþul neprins e negustor cinstit.
Putem înþelege cã unii colegi nu sînt dispuºi sã admitã public
cã au fãcut cadou lucrãri ºtiinþifice (chiar ºi cãrþi !) dar nu putem
aproba operaþiile de mistificare prin care se ridicã statui unor
personaje care au abdicat de la unele reguli de deontologie
profesionalã. Celor care sînt interesaþi de dimensiunea artisticã
a fenomenului la care ne referim le recomandãm romanul
Absenþii al cunoscutului prozator Augustin Buzura. Ar fi o
lecturã indicatã pentru orice tînãr cercetãtor !
continuare în pag. 4 Ü

apoma
Laboratory

emerged naturally as yearly as
1980 by the scientific research in
theoretical physics, condensed matter and related fields
developed by Marian Apostol and his collaborators at MagureleBucharest. apoma Lab has a record of scientific results and
publications, books included, in condensed matter, solid state,
materials, atomic, nuclear, chemical and mathematical physics. It
runs informally a General Seminar in such fields, a Special
Seminar and a Course of Theoretical Physics, a publishing house
and a movie studio dealing with science topics. apoma Lab also
issues regularly two free-access periodicals, Journal of
Theoretical Physics and Antiphysical Review.
One of the topics tackled recently by apoma Lab is the theory
of chemical bond, metallic binding and matter cohesion, for
atomic clusters, atomic nano-aggregates deposited on surfaces,
and various other nano-objects like the one in picture above,
which is the ground-state of an atomic cluster consisting of 45
atoms of Fe (iron), exhibiting a beautiful symmetry.
apoma Lab has good relations of cooperation and
coexistence with various other institutes, institutions and
authorities on the campus at Magurele-Bucharest, including the
Institute of Physics and Nuclear Engineering, and the Institute of
Atomic Physics.
apoma@theory.nipne.ro
http://www.theory.nipne.ro/~apoma
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A tempo ISI !
Elita [i scientometrie
Pledoarie pentru cercetarea [tiin]ific\
Redefinirea structurii universitare
(2005-2010)
Elita cercet\torilor din Rom^nia (7)

Accesul la baza de date ISI
Institutul pentru Informarea ªtiinþificã (ISI) din Philadelphia 
SUA  indexeazã cele mai recente publicaþii ºi brevete din
domeniul ºtiinþei ºi tehnologiei. ISI selecteazã aproximativ 9000 de
reviste ºtiinþifice din totalul celor apãrute în întreaga lume. Aceastã
selecþie este consideratã drept curentul principal al literaturii
ºtiinþifice mondiale (cel puþin în domeniul ºtiinþelor fundamentale)
ºi se realizeazã în funcþie de o serie de criterii cum ar fi:
regularitatea apariþiilor, existenþa referenþilor º.a.m.d. Cele 9000
de reviste sunt considerate ca fiind cele mai citite de specialiºti,
iar apariþia în paginile uneia dintre ele este consideratã o garanþie
a calitãþii unei lucrãri ºtiinþifice, asigurând circulaþia lucrãrii în
lumea ºtiinþifica.
În baza de date, revistele sunt grupate în trei indexuri
principale, în funcþie de domeniile ºtiinþifice pe care le acoperã:
w Science Citation Index (SCI)
w Social Science Citation Index (SSCI)
w Arts&Humanities Citation Index (A&HCI)
Informaþii generale asupra listei revistelor cotate ISI se gãsesc
în pagina web www.isinet.com/journals în care se alege indexul
specific domeniului care intereseazã (indexurile menþionate).
Revistele pot fi cãutate în funcþie de disciplina ºtiinþifica din care
fac parte, de cuvintele cheie din titlu sau dupã codul ISSN.
Baza de date ISI  denumitã ISI Web of Knowledge  este
accesibilã contra cost ºi nu existã încã în România vreo instituþie
care sã se fi abonat la aceastã bazã de date. CdF ºi FHH, pentru
documentarea proiectelor proprii (ale cãror rezultate au fost
publicate în CdF), a apelat la colegii în deplasare în instituþii 
ºtiinþifice sau de învãþãmânt superior  din strãinãtate la care astfel
de baze de date pot fi accesate.
În noiembrie 2003, Consiliul Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice
din Învãþãmântul Superior (CNCSIS) prin Centrul Naþional pentru
Politica ªtiinþei ºi Scientometrie (CENAPOSS), a comunicat cã în
urma demersurilor sale Institutul pentru Informarea ªtiinþificã (ISI),
oferã comunitãþii ºtiinþifice din România accesul la ISI Web of
Knowledge pentru o perioadã de probã de 40 de zile ºi cã
aceastã facilitate oferitã de ISI face parte dintr-un ansamblu de
activitãþi care se vor derula în anii 2003 ºi 2004. Programul la care
ne referim a cuprins mai multe etape de acces la ISI Web of
Knowledge ºi anume: w prima etapã de 40 de zile între 12
noiembrie ºi 21 decembrie 2003; w a doua etapã între 26 ianuarie
ºi 26 martie 2004; w a treia etapã între 1 aprilie ºi 15 mai 2004.
Programul a mai conþinut organizarea unui workshop cu
tema Utilizarea instrumentelor din ISI Web of Knowledge în
Bucureºti, pe data de 19 aprilie 2004.
Pentru accesul la site-ul http://access.isiproducts.com/trials
au fost necesare: identificatorul utilizatorului (ID) ºi parola
(password). Acestea au fost comunicate de CNCSIS
(upbucharest, uefiscsu ºi highereduc, respectiv, pentru cele trei
etape ºi cuvântul wok pentru parolã).
Produsele oferite spre consultare prin acest trial sunt
urmãtoarele: w Web of Science®: 1975-prezent (toate
ediþiile) w Index Chemicus® and Current Chemical Reactions®
w ISI Proceedings(SM): 1990-prezent (ambele ediþii) w Derwent
Innovations Index(SM): 1963-prezent w BIOSIS Previews®: 1969prezent w Journal Citation Reports® on the Web: 1997 w ISI
Essential Science Indicators (SM): fiºa derulatã de 10 ani w Current
Contents Connect®: fiºa derulatã pe 6 luni w CAB ABSTRACTS®:
1973-prezent w INSPEC® 1969-prezent w PsycINFO® 1880 prezent w Food Science and Technology Abstracts 1969prezent.
O datã cu comunicarea fãcutã de CNCSIS, s-a mai precizat
cã la sediul CNCSIS se pot consulta Science Citation Index dupã
cum urmeazã: forma tipãritã: 1990-2002 ºi forma electronicã:
1981-2002.
De asemenea, la CNCSIS se poate consulta Journal Citation
Report pentru perioada 1997-2002, care aratã factorul de impact
al revistelor cotate de ISI.
Seminarul din ziua de 19 aprilie 2004, organizat de CNCSIS
în colaborare cu firma Thomson ISI a avut tema: ISI Web of
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Knowledge. Thomson Corporation este unul dintre liderii mondiali
în furnizarea de soluþii informatice integrate. În lume existã peste
20 milioane de utilizatori ai informaþiilor furnizate de Thomson
Corporation în domeniul juridic, contabilitate, învãþãmânt superior,
cercetare ºtiinþificã, ocrotirea sãnãtãþii. Thomson ISI, parte
integrantã a segmentului de afaceri a Thomson Corporation, oferã
de 45 de ani accesul la informaþii de mare valoare pentru
cercetãtorii din întreaga lume. Seminarul s-a adresat cadrelor
didactice universitare, cercetãtorilor, bibliotecarilor ºi studenþilor.
Manifestarea a fost structuratã în douã pãrþi: seminar de
prezentare a produselor ISI ºi training privind utilizarea
produselor componente ale bazei de date ISI cu accent pe: Web
of Science, Current Contents Connect, Journal Citation Reports ºi
ISI Proceedings
Precizãm în aceastã notã cã anunþurile privind accesul la
baza de date ISI ne-au fost comunicate de profesorul Adrian
Curaj, secretarul executiv al CNCSIS. Persoana de contact a fost
Simina Smãrãndache, e-mail: simina.smarandache@uefiscsu.ro,
telefon: 021 307 1941, fax: 021 307 949 ºi actualmente Mihaela
Moraru, e-mail mihaela.moraru@uefiscsu.ro cu acelaºi telefon ºi
fax. ªeful departamentului politica ºtiinþei ºi scientometrie este
conf. dr. ing. Patricia Arsene telefon 021 307 1935, fax: 021 307
1911 (www.uefiscsu.ro)
Comunicarea prof. Adrian Curaj se încheie cu cuvintele « Cu
speranþa cã ansamblul de activitãþi planificate de CNCSIS pentru
sfârºitul anului 2003 ºi începutul anului 2004 va fi de un real folos
pentru comunitatea ºtiinþificã din România ».
n

Ceva despre citãri

În 42 de ani lucraþi în Metrologia Radionuclizilor estimez cã
am citit minimum 500 de articole ºtiinþifice sau tehnice; un articol
pe lunã nu reprezintã o hãrnicie mare! Din aceste lucrãri am citat
vreo 100, ceea ce nu înseamnã cã lectura celorlalte nu mi-a fost
utilã, fie ºi pentru prezentarea unor rezultate comparabile cu cele
obþinute de mine.
În prezent mã simt vinovat faþã de cei minimum 400 de autori
necitaþi, deoarece i-am împiedicat sã-ºi adauge niºte zecimi de
punct la faima lor ºtiinþificã.
În acelaºi timp, mã mângâi cu ideea cã ºi lucrãrile mele
necitate vor fi fost de folos cuiva. Cum la vârsta mea înaintatã mã
mai bântuie bârfa (ceea ce nu pãþeam înainte), nu pot sã nu-mi
amintesc despre citãrile reciproce sistematice ale unor colegi de
specialitate din strãinãtate, legaþi de o prietenie trainicã.
Prin cele de mai sus, nu vreau sã dãrâm credinþa celor care
susþin Scientometria, dar cred cã aceasta nu trebuie luatã decât
ca un indiciu în ancheta care încearcã departajarea lucrãrilor
ºtiinþifice. Se ºtie cã viaþa intrã greu în ecuaþii; sunt convins cã nu
vom avea niciodatã o Sentimentometrie !
Îmi cer scuze faþã de cei care vor parcurge aceste rânduri ºi
vor avea, eventual, o reacþie neplãcutã de respingere.
Enric Leon Grigorescu
P.S.: Celui care criticã (ce uºor este sã critici !) i se cere sã
aducã o soluþie mai bunã: poate aprecierea unor somitãþi ºtiinþifice
(cum au fost Prof. Þiþeica ºi Agârbiceanu, la vremea lor). Chiar ºi
aºa, compararea între specialitãþile unei discipline sau între
discipline ar fi foarte dificilã.
Nota Redacþiei
1. O vinã mãrturisitã e pe jumãtate iertatã. Într-adevãr trebuie
sã ai remuºcãri dacã nu ai citat o lucrare care merita sã fie citatã.
2. Credem cã lucrãrile românilor sînt de multe ori ignorate ºi
datoritã reputaþiei pe care o are þãriºoara noastrã. Cazurile de tip
Beuran spun destul de mult. Reacþia breslelor este foarte
anemicã, aºã cã se poate aplica principiul cine tace consimte.
3. Posteritatea profesorului Þiþeica este asiguratã de cele
peste 100 de citãri ISI. Dacã þinem seama cã e vorba de articole
din anii 30 faptul este cu atît mai meritoriu (în general existã un
time decay puternic al citãrilor). Evident, l-am compara doar cu
colegi de generaþie.
n
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A tempo ISI !
Curierul de Fizicã a mai scris despre baza de date a
Institutului de Informare ªtiinþificã (ISI = Institute of Scientific
Information) din Philadelphia, SUA. Informaþia ºtiinþificã la care ne
referim poate fi folositã, aºa cum am mai scris, în diferite scopuri.
Unul din acestea  la care nu ne vom referi aici  a fost folosit în
scrierile din CdF pentru caracterizarea cercetãtorilor ºi a
universitarilor, cum am fãcut în serialul Elita cercetãtorilor din
România (cu al ºaptelea episod în acest numãr) sau cum a fãcut
profesorul Tudor Marian în numãrul anterior la pagina 15.
Nota Primul apel din România la datele ISI, dupã câte ºtim, a
constituit documentarea pentru proiectul FHH Cercetarea ºtiinþificã în România ale cãrui rezultate au fost publicate în CdF nr 36
(martie 2001) pag. 7 (autori Dan Radu Grigore ºi Mircea Oncescu).
De aceastã datã ne propunem sã arãtãm modul de folosire a
informaþiei ºtiinþifice din baza de date ISI pentru a pune în evidenþã
tendinþa de dezvoltare a ºtiinþei ºi tehnologiei din þarã, în scopul
diriguirii optime a fondurilor pentru dezvoltarea cercetãrii ºtiinþifice
în universitãþi ºi în institutele de cercetare ºtiinþificã. Dezvoltarea
cercetãrii ºtiinþifice la care ne referim aici are ca scop  în orice
þarã dezvoltatã  formarea unei elite în domeniu  prima necesitate
pentru formarea de specialiºti. Acest aspect conduce la creºterea
prestigiului unei þãri pe plan mondial !
Nota Precizãm încã o datã cã apartenenþa unui articol la o
þarã se face conform declarãrii adresei (în header-ul articolului) de
cãtre autor. Un articol efectuat de un cercetãtor român care nu
indicã o adresã româneascã nu este contabilizat la România !
Indicatori pentru ºtiinþã
Baza de date ISI  ISI Web of Knowledge  conþine mai
multe componente. Cea mai folositã de noi ºi colegii noºtri este ISI
Web of Science. Importantã pentru acest articol este o altã
componentã, ISI Essential Science Indicators, care ne
furnizeazã indicatorii pentru ºtiinþã esenþiali pentru a analiza starea
cercetãrii ºtiinþifice dintr-o þarã. Bazele de date menþionate sunt
accesibile contra cost ºi nu existã încã în România vreo instituþie
care sã se fi abonat la ele (asupra acestui aspect revenim mai
jos).
Apelând la ISI Essential Science Indicators obþinem,
pentru o anumitã þarã, pentru un anumit interval de timp, indicatorii:
w numãrul de articole (A) din revistele cotate ISI (articole ISI),
w numãrul de citãri (C) ale articolelor ISI de cãtre revistele ISI,
w numãrul de citãri pe articol (C/A).
Indicatorii înºiraþi se pot referi la întreaga ºtiinþã ºi tehnologie
dintr-o þarã, dar aceºtia prezintã mai mult interes dacã se referã la
domeniile ºtiinþei ºi tehnologiei din þara respectivã, aºa cum face
baza de date ISI. Dacã primul indicator ne aratã dimensiunea
dezvoltãrii în acea þarã a domeniului la care se referã, urmãtorii doi
depind puternic de locul în topul mondial al acelui domeniu.
O valoare mare a numãrului de citãri pe articol înseamnã cã acel
domeniu este de mare interes în lume ºi cã grupul de cercetãtori
care îi aparþin sunt preocupaþi de cele mai actuale teme de
cercetare din lume.
În ceea ce priveºte intervalul de timp la care aceºti indicatori
se referã, baza de date ISI ni-i dã pentru ultimii zece ani. Un astfel
de interval de timp ne dã garanþia cã valoarea indicatorului
determinatã de ISI este semnificativã ºi de mai mare interes
decât o valoare care s-ar referi la un interval de timp mai mic.
Cu precizãrile fãcute vom etala valorile celor trei indicatori
menþionaþi pentru România în intervalul de timp scurs dupã 1993.
Vom grupa cele 21 domenii (cu denumire în englezã ca în baza de
date ISI) în trei categorii: ºtiinþele exacte, ºtiinþele vieþii ºi medicina
clinicã (cum am fãcut ºi în proiectul FHH). Am adãugat ºtiinþele
sociale ºi economia de ale cãror valori nu am dispus în proiectul
FHH. Am introdus douã coloane pentru procentul domeniului în
ansamblul cercetãrii ºtiinþifice din România, aºa cum reiese din
datele ISI. P1 se referã la intervalul de 17 ani luat în considerare de
Curierul de Fizicã / nr. 49 / Iunie 2004

(Referitor la titlu, precizãm cã expresia nu se foloseºte numai în
muzicã ci ºi pentru franþuzescul à-propos tradus cu apropo)
Proiectul FHH. P2 se referã la intervalul de timp de la 1993 pânã în
prezent, aºa cum apare actualmente în ISI Essential Science
Indicators.
ªtiinþele exacte
Physics
Chemistry
Engineering
Materials Science
Mathematics
Geosciences
Space Science
Computer Science
Environment/Ecology
Multidisciplinary
ªtiinþele vieþii
Biology & Biochemistry
Molecular Biology & Genetics
Immunology
Neuroscience & Behaviour
Pharmacology & Toxicology
Microbiology
Psychiatry/Psychology
Agricultural Sciences
CLINICAL MEDICINE
SOCIAL SCIENCES. GENERAL
ECONOMICS & BUSINESS

A
C
4 393 19 320
5 784 13 588
2 109 4 408
1 650 2 554
1 267 1 951
284
932
158
756
310
547
109
384
15
94
406
73
75
56
140
32
28
63
519
85
16

2 360
806
721
715
408
387
91
202
3 201
77
33

C/A
4.40
2.35
2.09
1.55
1.54
3.28
4.78
1.76
3.52
6.27
5.81
11.04
9.61
12.77
2.91
12.09
3.25
3.21
6.17
0.91
2.06

P2
P1
25
22
33
39
12
10.5
9.4
3.3
7.2
5.2
1.6
0.81
0.90 (0.24)
1.76
0.61
0.62
0.29
0.085 0.65
2.3
0.42
0.43
0.32
0.80
0.18
0.16
0.96
3.0
0.48
0.091

4.4
0.55
0.58
0.44
0.95
0.37
0.34
0.26
5.0
?
?

Comentariu pentru procentele P1 ºi P2. Variaþia observatã a
celor douã procente ne aratã variaþia în dezvoltarea domeniului în
România. Þinând seamã de intervalele de timp suficient de mari
putem considera cã variaþiile sunt semnificative. Creºterea fizicii
este micã, pe când scãderea chimiei este ceva mai mare
datoratã probabil reducerii domeniului în economia þãrii. ªtiinþa
materialelor a cunoscut o creºtere apreciabilã. Valoarea P1 pentru
ªtiinþele spaþiale este între paranteze deoarece domeniul la care
se referea era astrofizica care este mai restrânsã decât ªtiinþele
spaþiale. La ºtiinþele vieþii variaþiile sunt mai mici; în general ponderea lor a scãzut în ansamblul cercetãrii ºtiinþifice din România.
Comentariu pentru raportul C/A. Aºa cum am afirmat mai
înainte aceastã mãrime aratã interesul cercetãtorilor din lume
pentru cercetãrile din domeniul respectiv efectuate de cercetãtorii
din România. Cu alte cuvinte din analiza acestui raport reiese cu
cât se apropie domeniul respectiv din România de vârful
preocupãrilor de pe mapamond. Sar în ochi valorile mai mari ale
raportului C/A pentru unele din ºtiinþele vieþii ºi anume: microbiologia, neurologia, biologia molecularã & genetica ºi imunologia.
Ca sã ne formãm o pãrere asupra stãrii acestor domenii
ºtiinþifice  din punctul de vedere abordat aici  într-o þarã
dezvoltatã, apelãm la raportul C/A pentru SUA, aºa cum rezultã
din aceeaºi bazã de date:
Câteva ºtiinþe exacte
C/A
SPACE SCIENCE
15.36
CHEMISTRY
12.45
GEOSCIENCES
11.20
PHYSICS
11.17
MATERIALS SCIENCE
6.41
Câteva ºtiinþe ale vieþii
MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS
33.12
IMMUNOLOGY
24.87
BIOLOGY & BIOCHEMISTRY
21.48
NEUROSCIENCE & BEHAVIOR
21.04
MICROBIOLOGY
19.21
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
12.33
continuare în pag. 4 Ü
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Ü continuare din pag. 3
Ca sã avem viziunea ansamblului precizãm cã datele ISI
pentru SUA se referã la 17 572 articole cu 53 535 citãri adicã o
medie de 3.05 citãri pe articol.
ISI în discuþie
Nu putem încheia o astfel de prezentare fãrã a menþiona
faptul cã utilizarea datelor ISI este în dezbatere în întreaga
comunitate ºtiinþificã (de pe mapamond). În literaturã se gãsesc ºi
apar mereu articole despre baza de date ISI. Iatã douã astfel de
scrieri pe care le inserãm în versiunea electronicã ºi le menþionãm aici: Challenging the tyranny of impact factors de David
Colquhoun, cu subtitlul « A recent Commentary aroused a lively
debate. In this issue we publish some responses. » [NATURE vol
423 din 29 mai 2003 (www.nature.com/nature) la rubrica Correspondence pag. 479 480] ºi The politics of publication de
Peter A. Lawrence, cu subtitlul « Authors, reviewers and editors
must act to protect the quality of research. » [Nature vol 422 din 28
martie 2003 la rubrica Commentary pag 259 261].
În fine, din aceastã scurtã prezentare nu trebuie sã lipseascã
un articol cu privire la autocitãri. Articolul prof Tudor Marian din
precedentul numãr al Curierului de Fizicã precum ºi articolul prof
Nenciu din numãrul de faþã al CdF atinge, între altele problema
autocitãrilor. Considerãm util sã aducem în atenþia cititorilor
pãrerea specialiºtilor în scientometrie. Ne referim la articolul: A
bibliometric approach to the role of author self-citations in
scientific communication de Wolfgang Glänzel ºi alþii, publicat
în Scientometrics, vol 59 nr 1 (2004) pag. 63 77. Sã citãm din
Introducere: In the bibliometric literature, there is an ongoing
debate on the interpretation and role of author self-citations in the
process of scientific communication. This debate has resulted in
a certain polarisation. Particularly, users in science policy, but
sometimes even the researchers themselves are condemning
author self-citations as possible means of artificially inflating
citation rates and thus of strengthening the authors own positions
in the scientific community. Bibliometricians are, on the other
hand, inclined to regard a reasonable share of author self-citations
as a natural part of scientific communication. According to this
view, the almost absolute lack of self-citations over a longer
period is just as pathological as an always-overwhelming
share. Dãm mai jos definiþia autocitãrilor aºa cum a fost folositã ºi
în articolul prof T. Marian: For the present study, the same
definition of self-citations has been applied as was used by
SNYDER & BONZI (1998) and AKSNES (2003). In verbal terms, a
self-citation occurs whenever the set of co-authors of the citing
paper and that of the cited one are not disjoint, that is, if these sets
share at least one author.
Tot din acest articol aflãm cã România stã bine cel puþin la
acest aspect: în clasamentul autocitãrilor (pe care il dãm mai jos)
Ü continuare din pag. 1
În ceea ce priveºte meritele în organizarea ºi susþinerea
activitãþii ºtiinþifice ale unor demnitari ai vechiului regim, din nou
evaluarea nu este uºoarã. Nu putem aproba afirmaþii de tipul s-au
fãcut ºi lucruri bune. În opinia noastrã, un regim care a refuzat
sistematic sã accepte puncte de vedere critice  iar dacã a fãcut
lucruri bune le-a fãcut cu de-a sila, de o manierã uneori
paternalistã dar mai degrabã brutalã  nu meritã acest tip de
analize subþiri. Mai mult, ne lipsesc orice tip de documente care ar
fi utile la o astfel de evaluare: arhivele Comitetului Central al PCR
sînt încã sub cheie (deci nu putem ºti cu precizie despre binele
fãcut decît din diverse legende), arhivele fostei Securitãþi sînt doar
întredeschise (aºa cã nu putem ºti mai nimic despre eventuala
colaborare cu organele represive ale foºtilor demnitari) ºi nu prea
avem nici memorii, mãrturisiri, etc. În plus dacã ar fi sã ne luãm
dupã mãrturisirile unor foºti demnitari de rang înalt, nimeni nu a
fãcut nimic rãu în vechiul regim, nimeni nu are de ce sã se
ruºineze, a trecut mult timp, etc. Nu putem decît sã tragem
urmãtoarea moralã: cine crede cã fosta carierã îi este judecatã
prea aspru ar trebui sã fie printre cei care sã se pronunþe public (ºi
sincer !) pentru cunoaºterea trecutului. Mai mult, ar trebui sã fie
printre primii care sã îºi mãrturiseascã pãcatele.
Redacþia CdF
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suntem pe locul 4. În tabel mai poate fi gãsit ºi coeficientul RCR
(Relative Citation Rate) care comparã frecenþa citãrilor articolelor
publicate de autori dintr-o þarã anume cu frecvenþa asteptatã din
considerente statistice: RCR = 0 înseamnã lipsa citãrilor, RCR < 1
înseamnã cã articolele cercetãtorilor din þara respectivã sînt subcitate iar RCR > 1 cã sunt supra-citate.
Table 3: Publication count, share of self-citations and the RCR
for the 50 most active countries in 1999 (ranked by self-citation
share in descending order).
Country
Publication
Share of
RCR
count
self-citations
UKRAINE
4362
53.14%
0.77
IRAN
1108
52.92%
0.97
BELARUS
1241
51.10%
0.82
ROMANIA
1677
49.46%
0.89
CHINA
23843
45.62%
0.87
RUSSIA
27257
45.20%
0.96
BULGARIA
1624
44.43%
0.75
SLOVAKIA
1963
44.29%
0.96
INDIA
18080
43.79%
0.72
YUGOSLAVIA
1115
43.67%
0.65
CZECH REPUBLIC
4073
42.99%
0.95
POLAND
9480
42.91%
0.94
SLOVENIA
1274
42.81%
1.03
CROATIA
1137
42.35%
0.83
EGYPT
2328
41.26%
0.69
PORTUGAL
3034
40.12%
0.99
BRAZIL
10146
39.89%
0.80
HONG KONG
3520
38.84%
0.97
ARGENTINA
4216
37.72%
0.80
HUNGARY
4093
37.59%
0.90
MEXICO
4771
37.51%
0.78
TURKEY
5553
36.91%
0.72
SOUTH KOREA
12169
36.29%
0.90
SINGAPORE
3215
36.16%
0.93
TAIWAN
9421
35.63%
0.81
SOUTH AFRICA
3840
35.60%
0.94
GREECE
4652
34.46%
0.87
SPAIN
22801
34.41%
0.95
JAPAN
73641
32.86%
0.97
CHILE
1829
32.08%
0.97
NORWAY
4869
30.83%
1.09
ITALY
32104
30.77%
1.02
FINLAND
7247
30.57%
1.11
THAILAND
1117
30.19%
0.94
BELGIUM
10290
30.15%
1.12
GERMANY
67841
30.01%
1.11
DENMARK
7767
29.92%
1.17
AUSTRIA
7198
29.46%
1.09
FRANCE
50025
29.05%
1.03
SWEDEN
15377
28.94%
1.12
SAUDI ARABIA
1525
28.62%
0.70
AUSTRALIA
21730
28.60%
1.04
NEW ZEALAND
4289
27.74%
1.04
ISRAEL
9254
27.51%
0.98
NETHERLANDS
18975
26.99%
1.17
SWITZERLAND
14380
26.02%
1.21
CANADA
33714
25.84%
1.08
UNITED KINGDOM
72661
25.29%
1.09
IRELAND
2645
24.79%
1.22
USA
252150
22.10%
1.09
Este limpede cã autocitãrile vor mãri factorii de impact cu cel
puþin 20% fãrã sã afecteze în mod esenþial studiile scientometrice.
O menþiune: Adãugãm aici cã directorul adjunct ºtiinþific al
IFIN-HH a invitat cercetãtorii institutului sã extragã situaþia
personalã din baza de date ISI pentru comunicarea acesteia la
Oficiul de Documentare al institutului.
Mircea Oncescu
Nota. Studiul de faþã a fost posibil datoritã accesului on-line la
baza de date ISI. Referitor la acest acces a se vedea pagina 2.
Curierul de Fizicã / nr. 49 / Iunie 2004

Elit\ [i scientometrie
Prezenta notã se constituie ca o continuare a unei note
anterioare [3] ºi în acelaºi timp ca un comentariu asupra a douã
articole apãrute în numãrul anterior al Curierului de Fizicã.
Primul este articolul [2] dlui Tudor Marian profesor la Facultatea de Fizicã a Universitãþii Bucureºti. Þin sã precizez din capul
locului: consider articolul dlui Marian drept un model de analizã
scientometricã, conþinând date culese atent din baza ISI, prelucrate conform unor algoritmi bine precizaþi ºi acompaniate de un text
sobru, neîmpãnat (în maniera materialelor destinate propagandei
ºi manipulãrii) de adjective creatoare de presiune psihologicã.
Fãrã a mai repeta ce este deja scris acolo, îmi exprim ºi eu
convingerea cã efectuarea în cât mai multe instituþii de învãþãmânt
superior ºi de cercetare a unor analize similare ºi publicarea
acestora ar fi un câºtig neîndoielnic pentru punerea vieþii ºtiinþifice
ºi academice româneºti pe un fãgaº normal.
În ceea ce priveºte analiza scientometricã, deºi esenþialul a
fost spus în repetate rânduri, þin sã menþionez câteva lucruri. În
primul rând gãsesc nimeritã (aº spune necesarã) eliminarea
autocitãrilor (pentru precizãri trimit la [2]) (cu scuzele de rigoare în
varii direcþii mi-aº permite sã-l adnotez pe dl Petre Frangopol, la
articolele cãruia mã voi referi mai jos, spunând: fotbalul se joacã
pe goluri nu pe autogoluri !). Apoi, pe lângã parametrii
scientometrici, N, F, C introduºi în [4] ºi folosiþi în [2] propun
folosirea a încã unui parametru care sã dea socotealã de citãrile
per autor ºi anume

Cj
j =1 A j
N

CF = ∑

(1)

unde Cj este numãrul de citãri al articolului j care are Aj autori (se
împiedicã în acest mod adjudecarea de cãtre fiecare din autori
a citãrilor care în fapt aparþin echipei). În plus, compararea celor
doi parametrii, F ºi CF, mai exact raportul lor, aduce informaþii
interesante. Drept exemplu, din definiþia lor rezultã cã în mod
normal, acest raport

K=

CF
F

are o valoare apropiatã de 4. O valoare mult mai micã la un
cercetãtor trãdeazã, în opinia mea, interesul acestuia de a publica
cât mai multe lucrãri ºi drept corolar un dezechilibru între cantitate
ºi calitate. În sfârºit, nu ostenesc în a repeta cã analiza scientometricã nu trebuie folositã pentru a compara performanþele cercetãtorilor sau echipelor de cercetare din domenii complet diferite.
Ajung acum la subiectul propriu zis al acestei note: elitã ºi
scientometrie. Dupã socoteala mea rãspunsul la întrebarea
implicitã de mai sus este: analiza scientometricã se dovedeºte a fi
(în special datoritã moravurilor de pe malurile Dâmboviþei) absolut
necesarã dar nu suficientã. Nu insist asupra necesitãþii; amintesc
numai o superbã schiþã a unui scriitor sud american în care un
copil ajunge academician drept urmare a scoaterii unei mãsele:
preocupat de pipãitul cu limba a locului rãmas gol a dat celor din
jur, o viaþã întreagã, impresia unei continue ºi adânci cugetãri.
Privitor la insuficienþã, deºi se pot spune multe lucruri,
simplificând la marginile schematicului, scientometria, prin natura
ei cantitativã, nu poate sã dea socotealã de aspectele calitative
dintre care douã mi se par esenþiale: existã leaderi ºi membrii ai
echipei; existã rezultate majore ºi rezultate folositoare (altfel
spus existã producþie de serie ºi existã prototipuri). A amesteca aceste lucruri înseamnã a amesteca elita cu clasa de
mijloc. Din pãcate, ca regulã, soluþia naturalã ºi anume peer
review-ul nu se poate aplica la noi. Aceasta este concluzia
stânjenitoare la care am ajuns observând de o bunã bucatã de
vreme ceea ce se întâmplã în comunitatea ºtiinþificã de la noi.
Chiar atunci când nu sunt în joc interese pãmânteºti care
anuleazã orice trimitere la criterii valorice ºi deci buna credinþã nu
este pusã la îndoialã, partizanatul ºi/sau provincialismul (vreau sã
spun lipsa unui punct suficient de înalt din care lucrurile sunt
Curierul de Fizicã / nr. 49 / Iunie 2004

contemplate ºi judecate) face ca adeseori discursul sã alunece
fie în pamfletul gros fie într-o apologeticã la marginea delirului.
Întrebarea este dacã se poate propune ceva drept semn
distinct al elitei, între numerologia seacã a scientometriei ºi
volubilitatea peer review-ului. Îmi permit sã fac o propunere.
Anume adãugarea la (auto)biografia ºtiinþificã, pe lângã lucrurile
obiºnuite, a douã lucruri:
i. O listã cu (numãrul poate sã varieze de la domeniu la
domeniu; aº propune între 5 ºi 15) lucrãrile pe care autorul le
considerã reprezentative.
ii. O listã în facsimil (copii xerox) a citãrilor (iarãºi un numãr
limitat) pe care autorul le considerã importante ºi care dau
socotealã de modul în care rezultatele ºi ideile sale au influenþat
evoluþia domeniului respectiv.
Prima propunere, împrumutatã de la dl. Vasile Brînzãnescu,
Director Adjunct al Institutului de Matematicã Simion Stoilow al
Academiei Române are un înþeles limpede ºi drept urmare nu are
nevoie de comentarii. La a doua aº preciza cã întrucât (citez din
folclor) existã citãri la bibliografie, citãri în text, citãri în abstract
(sau introducere) ºi citãri în titlu, în listã nu au ce cãuta citãrile din
prima categorie. Gãsesc cã deºi cele douã liste (alcãtuite de
autor) nu intrã în scientometria uzualã au meritul unui amestec
redus de subiectivism.
Înainte de încheiere, câteva vorbe asupra seriei de biografii
ºtiinþifice [1] datoratã dlui Petre Frangopol ºi publicatã în CdF. În
afara oricãrei îndoieli, în condiþiile în care cel mai adesea la noi
conteazã mai abitir aranjamentul ºi zgomotul decât valoarea,
iniþiativa e lãudabilã; mai mult, iarãºi în afara oricãrei îndoieli,
cercetãtorii listaþi sunt de primã linie. Ceea ce intrã în discuþie
sunt stilul ºi acurateþea. Mie nu mi se pare cã dl Frangopol a
înþeles responsabilitatea pe care ºi-a asumat-o scriind aceste
biografii pentru CdF deci cu precãdere pentru comunitatea
ºtiinþificã; cel mai adesea tonul, ca ºi (ne)acurateþea în mânuirea
informaþiei se potrivesc mai curând ziarelor destinate marelui
public. Dau numai douã exemple de folosire neadecvatã a
scientometriei. Îmi cer iertare de la distinºii colegi amintiþi mai jos
dar cred cã lucrurile trebuiesc spuse (îmi e prieten Plato dar mai
prieten adevãrul). Dl. Apolodor Rãduþã este creditat de dl.
Frangopol cu (aproximativ) 1300 citãri ºi în acelaºi timp apare în
articolul dlui. Marian cu 231 de citãri. Diferenþa e prea mare ºi se
cere explicatã. Pentru a vedea cum stau lucrurile ºi în alte
cazuri, mi-am permis sã scanez în baza de date ISI situaþia dlui
Dorin Poenaru creditat de dl Frangopol cu 1600 citãri. Rezultatul
e dat în Anexã.
Drept încheiere adaug cã dezbaterea asupra valorii,
scientometriei, elitelor etc capãtã un sens numai ºi numai în
speranþa unui reviriment care sã opreascã fie ºi parþial plecarea
elitelor tinere. Altfel, toate propunerile ºi comentariile riscã sã
ajungã simple exerciþii de retoricã.
Anexa
Existã (cel puþin) douã moduri de a lista citãrile unui autor din
baza on-line de date ISI. Prima constã (dupã full search-ul iniþial)
întâi într-un general search care listeazã toate articolele din
baza de date ISI la care cercetãtorul respectiv este (co-)autor
urmat de listarea citãrilor fiecãrui articol. A doua constã (din nou
dupã full search-ul iniþial) într-un cited ref search care listeazã
toate citãrile: atât ale articolelor menþionate mai sus cât ºi ale altor
comunicãri, preprinturi, cãrþi etc. Remarc faptul cã la acestea din
urmã informaþia este parþialã: nu sunt daþi co-autorii etc. Din acest
motiv gãsesc nimerit ca analiza scientometricã detaliatã sã se
rezume la citãrile articolelor din baza de date. Estimativ, numãrul de
citãri ale articolelor din baza de date ISI reprezintã cam 60-70
procente din numãrul total de citãri (inclusiv cele care nu apar în
baza de date ISI).
Cifrele prezentate mai jos sunt susceptibile de erori de ordinul
a 5 procente. În particular nu am fost foarte minuþios în eliminarea
tuturor autocitãrilor (pentru definiþia exactã a acestora trimit cititorul
la [2]).
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1. Citãri ale articolelor publicate ºi care apar în baza de date
ISI: C = 440.
2. Numãrul de citãri per autor (a se vedea (1)): CF =145.
Valoarea relativ micã a indicelui CF sugereazã faptul cã în
marea lor majoritate citãrile sunt ale unor articole în colaborare.
Într-adevãr rezultatele citate sunt, aproape în exclusivitate,
obþinute în colaborare, în cadrul unei echipe din care fac parte
(printre alþii) W. Greiner, M. Ivaºcu ºi A. Sãndulescu.
Am încercat sã înþeleg originea celor 1600 de citãri date de
dl Frangopol: existã un numãr relativ mare de citãri (în jur de 200;
aici este mai greu de eliminat autocitãrile) ale unor comunicãri,

preprinturi etc, apoi aproximativ 650 autocitãri, iar restul aparþin
unui medic cu acelaºi nume.
Referinþe:
[1] Petre Frangopol: Elita cercetãtorilor din România, CdF 43, 44, 45, 48.
[2] Tudor Marian: Radiografia ISI a cercetãrii ºtiinþifice în Facultatea de Fizicã a
Universitãþii Bucureºti, CdF 47.
[3] Gheorghe Nenciu: Valoare, evaluare ºi scientometrie, CdF 20.
[4] Ioan-Ioviþ Popescu: Evaluarea activitãþii ºtiinþifice individuale, CdF 12.
Gheorghe NENCIU
Nota. Prof. Gh. NENCIU de la Universitatea Bucureºti este ºi
rectorul ªNSB (vezi pag. 20).

Pledoarie pentru cercetarea [tiin]ific\
Pentru schimbarea politicii guvernamentale faþã
de ºtiinþã
Este greu de imaginat influenþa profundã pe care cercetarea
de fizicã în ansamblu, ºi în cadrul ei, cea de fizicã atomicã ºi
nuclearã, a avut-o, direct sau indirect, asupra societãþii umane
moderne, ºi în particular asupra tehnologiei (ceea ce este
cunoscut drept high-tech). Dacã ar fi sã ne limitãm numai la cele
care-ºi au originea în fizica atomicã ºi nuclearã, sã menþionãm la
întâmplare energia produsã în centralele nuclearo-electrice,
laserul, imagistica medicalã bazatã pe rezonanþa magneticã
nuclearã ºi multe altele, care au transformat ºi transformã continuu
tehnologia ºi se repercuteazã asupra întregii societãþi umane.
Trebuie subliniat cã cercetarea de fizicã, precum cercetarea
ºtiinþificã în ansamblu, este la fel ca ºi cultura un patrimoniu al
comunitãþii umane din care face parte, este cea mai de seamã
contribuþie a ei la cunoaºterea ºtiinþificã. Rezultatele acestei
activitãþi apar datoritã trudei ºi talentului oamenilor de ºtiinþã ºi
datoritã unor descoperiri de excepþie ale unor personalitãþi
remarcabile, care transformã domeniile ºtiinþifice, apoi tehnologia,
iar în final ºi viaþa noastrã.
ªcoala româneascã de fizicã, creatã prin efortul ºi talentul
fizicienilor din mai multe generaþii, având centrul de cercetare de
la IFA - Mãgurele constituit într-unul dintre reprezentanþii ei cei mai
prestigioºi, constituie un asemenea patrimoniu pentru comunitatea
ºtiinþificã din România, atât prin rezultatele trecutului, cât ºi prin
cele prezente ale câtorva grupuri de oameni de ºtiinþã, creatori de
valoare, care supravieþuiesc încã. În ciuda condiþiilor vitrege din
prezentul arivist ºi diletant, a ingratitudinii unei clase politice
dominate de spiritul pecuniar ºi dispreþul faþã de valoarea
dobânditã prin muncã, existã încã oameni de ºtiinþã care îºi
bazeazã activitatea în centrele din þarã, care au competenþa
necesarã ºi ar putea face ca cercetarea ºtiinþificã din România sã
renascã.
Progresul ºtiinþei ºi tehnologiei ca bazã a unei economii
competitive este un laitmotiv în þãrile dezvoltate. Aºa este ºi în
Uniunea Europeanã ºi la aceastã politicã va trebui sã se alinieze
ºi Guvernul Român, mai devreme sau mai târziu. Dar în nici un
domeniu, cu atât mai puþin în cercetarea ºtiinþificã, dezideratul de
integrare în UE nu va putea fi realizat doar prin adoptarea unor
mãsuri formale, fãrã o activitate de substanþã.
Este cu totul insuficientã actuala activitate a Guvernului în
domeniul cercetãrii ºtiinþifice ºi dezvoltãrii tehnologice. Fãcutã de
funcþionari guvernamentali sau politicieni de ocazie, fãrã pregãtire
ºtiinþificã ori managerialã, incapabili sã înþeleagã domeniul pe
care-l dirijeazã sau lipsiþi de responsabilitatea actului de conducere, supusã influenþelor conjuncturale, politica româneascã în
domeniul cercetãrii este un non-sens: nu are strategie, nu are
tacticã, nu ºtie cum ºi nu poate sã-ºi propunã performanþa
ºtiinþificã. Impunând o activitate încorsetatã de reguli rigide,
absurde, abuzive, aflatã la discreþia bunului plac al vreunui
administrator fãrã merite sau fãrã cunoaºterea domeniului, ºi
având în minte numai reducerea cât mai mare a fondurilor pentru
cercetare, conducerea cercetãrii ºtiinþifice seamãnã tot mai mult
cu o cântare a României din anii comunismului: imposturã ºi
declaraþii fãrã acoperire.
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Numai cã cunoscutul talent propagandistic al guvernanþilor,
nedublat de eforturi reale, nu poate sã aibã acelaºi succes în faþa
UE. Distanþa tot mai mare dintre vorbe ºi fapte este tot mai evidentã
în cercetarea româneascã ºi tot mai evidentã pentru oficialii UE
(vezi recenta vizitã în România a comisarului european pentru
cercetare). Dacã vrem sã ne aliniem la UE în domeniul ºtiinþei ºi
tehnologiei, trebuie schimbatã actuala politicã a guvernului în
domeniu, ea trebuie lãsatã în grija oamenilor de ºtiinþã iar
intervenþia politicului ºi funcþionarilor publici limitatã.
Cercetarea de fizicã atomicã ºi nuclearã din
IFIN-HH
Este oare cercetarea de fizicã nuclearã în declin pe plan
internaþional? Desigur cã îndeosebi domeniile ºtiinþifice suferã
schimbãri într-un ritm rapid, datorate însuºi avansului ºtiinþei ºi
tehnologiei, iar aspectul lor actual n-ar fi putut fi prezis de oricare
mare performer pe acest tãrâm din trecutul chiar apropiat. În acest
sens, credem cã asistãm în principal la reorientãri ºi regrupãri, la
concentrarea eforturilor în unele domenii, pentru cã ºi în fizica
nuclearã ca ºi în multe alte domenii ale fizicii, mai vechi sau mai
noi, se creeazã enorm; ºi în prezent rezultatele noi se succed cu
vitezã tot mai mare ºi asistãm la un avans permanent ºi
incontestabil.
Nici un guvern din þãrile cu cercetare ºtiinþificã avansatã nu ar
renunþa la un patrimoniu reprezentat de un domeniu ºtiinþific de
tradiþie, chiar dacã acesta ar putea fi mai costisitor decât altul. ªi
aceasta pur ºi simplu pentru cã ar fi o pierdere ireparabilã pentru
acea comunitate umanã, iar înlocuirea cu alte domenii (din
diverse motive conjuncturale, pentru cã ar fi la modã, ori mai ieftin,
ori mai important) nu se poate face peste noapte; trebuiesc
competenþã, eforturi susþinute, talent ºi un management
corespunzãtor. Desigur cã mai mult decât înainte, se manifestã
globalizarea în ºtiinþã, ºi aceastã dimensiune internaþionalã a ei
trebuie luatã în considerare. Colaborãrile internaþionale, existenþa
ºi accesul la tot mai multe facilitãþi internaþionale modificã mult
abordãrile manageriale tradiþionale.
În acest cadru, care este locul cercetãrii fundamentale de
fizicã atomicã ºi nuclearã abordate în IFIN-HH? Cercetarea
fundamentalã abordatã în Institutul nostru este una de tradiþie, ea
continuã eforturile unei întregi generaþii de fizicieni care dupã
ultimul rãzboi mondial au creat acest centru de cercetare, ºi care
în condiþii cel mai adesea vitrege, a reuºit sã producã rezultate de
primã mânã în domeniile abordate.
Bucurându-se de o conjuncturã favorabilã dupã ultimul rãzboi
mondial, precum ºi de potenþialul de excepþie al unei generaþii de
oameni de ºtiinþã, formatã sub îndrumarea unor creatori de ºcoalã
ºi administratori responsabili, o serie de domenii ale ºtiinþei ºi
dezvoltãrii tehnologice au cunoscut o realã afirmare, îndeosebi în
deceniile 6 - 8 ale secolului trecut: fizica nuclearã ºi atomicã, atât
experimentalã cât ºi teoreticã, o serie de aplicaþii ale tehnicilor
nucleare, biofizica ºi chimia nuclearã. Ele existã ºi în prezent în
IFIN-HH, ºi se bucurã încã de prezenþa unor oameni de ºtiinþã
valoroºi, în ciuda faptului cã Institutul nostru, ca ºi alte centre de
cercetare, a pierdut îndeosebi în anii 90 un numãr mare de
cercetãtori de valoare, în ciuda vârstei destul de înaintate a celor
continuare în pag. 8 Ü
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Redefinirea structurii universitare
(2005-2010)
“Et le chemin est long du projet à la chose” J. Molière
În raportul de þarã prezentat de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii
ºi Tineretului la Conferinþa Europeanã a miniºtrilor educaþiei de la
Bologna, septembrie 2003, se defineºte Declaraþia de la Bologna,
semnatã în iunie 1999, ca fiind Carta fundamentalã a schimbãrilor în învãþãmântului superior românesc (accesibilã pe site-ul:
http://www.fiv.upv.es/cas/bolonia.htm).
În acest context s-a formulat o Lege privind organizarea
studiilor universitare, document-proiect care a fost supus
discuþiei publice la data de 9 februarie 2004. (Se poate accesa pe
site-ul Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii: http://www.edu.ro, prin
Adobe Acrobat la cap. Legislaþie.)
Schimbãrile ce vor redefini structurile universitare româneºti,
în corelare cu cele europene, se vor integra la orizontul anilor
2010 într-un spaþiu unic european. Trecerea la noul sistem se va
face începând cu studenþii admiºi în anul universitar 2005/2006,
noul sistem generalizându-se în întreg învãþãmântul superior pânã
în anul 2010.
Corelarea sistemelor de învãþãmânt european are la bazã
douã elemente fundamentale:
a) Aplicarea la toate universitãþile a Sistemului European de
Credite de Studiu Transferabile (ECTS).
b) Organizarea programelor de studiu pe trei cicluri:
- studii universitare de licenþã (bachelor);
- studii universitare de masterat (master);
- studii universitare de doctorat.
Dacã sistemul ECTS este deja aplicat în majoritatea
universitãþilor din þarã, programul curicular orientat pe trei cicluri
este deocamdatã un proiect pus în discuþie publicã. În cele ce
urmeazã mã voi referi numai la problema celor trei cicluri.
Declaraþia de la Bologna recomandã pentru primul ciclu
(bachelor) un minim de trei ani de studiu. Pentru ciclul al doilea
(masterat) nu se specificã numãrul anilor de studiu.
Întrucât învãþãmântul tehnic superior are o duratã actualã de
cinci ani de studiu ºi încã sunt în nomenclatorul institutelor
universitare colegiile de trei ani, structura cea mai adecvatã se
poate considera a fi formulatã astfel: 3 (bachelor) + 2 (master) + 3
(doctorat).
În vederea introducerii unui program curicular extins pe 10
semestre (6s bachelor, 3s master, 1s diplomã) de implementat
pentru anii 2005-2010 putem accepta considerentele enumerate
în continuare.
1.Structura
11.Studii universitare de licenþã generale (Bachelor)
Semestre: 6 x 30 CT (180 CT)
112.Discipline de Bazã Generale (DBG)
Semestre: 4 x 30 CT (120 CT)
113.Discipline Tehnice Orientate (DTO)
Semestre: 2 x 30 CT (60 CT)
114.Discipline Facultative Opþionale (DFO)
Obs.: Plus de CT peste cele 180 CT obligatorii
12.Studii universitare de master de cercetare (MC)
Semestre: 4 x 30 CT (120)
121.30 discipline x 6 CT din care se alege opþional, minimum,
3 x 5 discipline x 6 CT (90 CT)
122.Diploma de master (30 CT).
123 Posibilitatea de alegere a unor discipline complementare în
perioada pregãtirii diplomei (de regulã).
124.Disciplinele din cadrul masteratului se pot alege, prin
consultarea unui tutore  de regulã conducãtorul de temã de
diplomã  grupând opþional discipline cu tematicã complementarã din pachetul de 30 de discipline propuse.
125.Semestrele masteratului s-ar putea reduce cu câte o
sãptãmânã, obþinând astfel trei sãptãmâni la dispoziþie
pentru participarea la discipline/cursuri suplimentare, cotate
ºi acestea cu CT.
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126.Oferirea posibilitãþii de a alege un numãr de module dintr-o
disciplinã (fãrã parcurgerea întregii discipline). Numãrul de
credite se va calcula în acest caz proporþional cu numãrul
de module alese.
2. Obiectivele pentru bachelor (licenþã)
w Asigurarea deprinderii unor cunoºtinþe teoretice ºi practice
prin care absolventul sã-ºi poatã gãsi un loc de muncã, la o vârstã
de 22-23 ani.
w Grupa de discipline DBG oferã studentului cunoºtinþe de
matematici, fizicã, tehnici informaþionale ºi de cunoºtinþele
generale care stau la baza profilului calificãrii alese.
w Abordarea DTO oferã studentului cunoºtinþe tehnice minime
necesare prin care poate aborda decent o meserie în domeniul
specializãrii alese.
w Disciplinele umaniste, economice ºi limbile de circulaþie
internaþionalã vor permite absolventului de bachelor angajarea sa
ca un intelectual conºtient în contextul socio-uman în care-ºi va
desfãºura activitatea.
3. Obiectivele pentru master de cercetare (diploma de
master)
w Familiarizarea cu noi ºi cele mai avansate dezvoltãri ale
cunoaºterii în domeniu.
w Dezvoltarea unor abilitãþi de cercetare independente ºi
capacitatea de a aplica teoria în situaþii noi.
w Alegerea acelor discipline pe care din motive personale ºi
sociale studentul le considerã cele mai favorabile în dezvoltarea
sa profesionalã viitoare.
w Dezvoltarea capacitãþilor inovatoare, creative ºi
deprinderea de a lucra în echipã, atât profesional cât ºi social.
w Abilitatea de a fi familiar cu o varietate largã de tehnici ºi
tehnologii noi.
w Abilitatea de a putea trece cu uºurinþã de la o specializare
la alta, prin selectarea atentã a modulelor parcurse ºi utilizarea
facilitãþilor oferite prin creditelor transferabile (mobilitãþi interfacultãþi, inter-universitãþi ºi chiar inter-naþionale).
w Obþinerea abilitãþii de a putea judeca critic profesional
performanþele unui sistem complex.
w Dezvoltarea dorinþei de a-ºi însuºi deprinderea de învãþare
pe durata vieþii active (long-life-learning).
w Posibilitate de a-ºi pregãti o viitoare carierã universitarã prin
abordarea sinteticã, avansatã a unei teme de doctorat ºi
participarea la o pregãtire pedagogicã-psihologicã opþionalã.
A. Programul curicular pentru bachelor se va desfãºura pe
urmãtoarea structurã:
Discipline de Bazã Generale (DBG)
1 Semestrele: 1,2,3,4 (2005-2006, 2006-2007).
2 Numãrul de Credite Transferabile: 4 x 30 CT = 120 CT.
3 Toate disciplinele sunt obligatorii, având fiecare un numãr de
credite care însumate sã conducã la un total de 120 CT. În DBG
se vor prevedea ºi discipline umaniste (2) ºi de ºtiinþe sociale (2).
4 Unele discipline din semestrele 2,3, ºi 4 vor avea condiþii
prealabile (cp) cerute prin obligativitatea promovãrii examenului
unei discipline anterioare înrudite.
Discipline Tehnic Orientate (DTO)
5 Semestrele: 5 ºi 6 (2007-2008).
6 Numãrul de Credite Transferabile: 2 x 30 CT = 60 CT
7 Semestrul 5 ºi 6 va avea câte trei discipline obligatorii (2 x 3
discipline x 18 CT/semestru), fiind completat cu încã douã
discipline opþionale pe un semestru, alese dintr-un numãr de cel
puþin nouã discipline opþionale (12 CT/semestru).
8 În plus se vor putea oferi discipline facultative opþionale
(DFO). Aceste discipline sunt în general din domeniul economicmanagerial sau discipline cu profil mai specializat pe o direcþie
oferitã la DTO. ºi aceste discipline vor putea fi cotate cu CT care
continuare în pag. 8 Ü
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Ü continuare din pag. 7
se adaogã la creditul total de la programul de bachelor (180 CT).
B. Programul curicular pentru masterat se va desfãºura pe
urmãtoarea structurã:
1 Semestrele: 7,8,9 ºi 10 (diplomã) (2008-2009, 2009-2010).
2 Numãrul de Credite Transferabile: 3 x 30 = 90 CT + 30 CT
diploma, total 120 CT.
3 Toate disciplinele celor trei semestre sunt Discipline
Opþionale la Alegere (DOA).
4 Pentru cele trei semestre se va propune un numãr de
minimum de dublul disciplinelor care se propun a fi alese opþional,
pentru obþinerea numãrului de credite necesar, adicã 90 CT.
5 ªi la cursurile de master vor fi discipline la a cãror înscriere se
vor cere condiþii prealabile (cp), atât de la primul ciclu cât ºi de la
cel de al doilea ciclu.
6 Diploma se finalizeazã în semestrul al zecelea, având un
numãr de credite de 30 CT. Alegerea temei de diplomã se va
face în prima lunã a începerii cursurilor de masterat.
* * *
Organizarea învãþãmântului superior bazat pe structura
Ü continuare din pag. 6
rãmaºi ºi faptului cã atragerea de tineri talentaþi este tot mai dificilã.
Indiferent de tematicã, activitãþile de cercetare din prezent din
IFIN-HH pot fi împãrþite în douã categorii: lucrãri în colaborare cu
alte centre de cercetare din strãinãtate sau bazate pe facilitãþi
internaþionale din strãinãtate, precum ºi lucrãri efectuate în
principal în Institut.
Între colaborãrile internaþionale, în primul rând meritã amintite
cele cu instituþii sau centre mari din strãinãtate, multe din ele
devenite tradiþionale: CERN, Geneva; Ganil, Caen, Franþa; GSI,
Darmstadt, Germania; INFN, Italia; RIKEN, Tokio, Japonia; IUCN,
Dubna, Rusia. Existã însã multe alte colaborãri cu alte centre din
strãinãtate ºi se efectueazã experimente la facilitãþi internaþionale.
Toate aceste colaborãri sunt susþinute de rezultatele de prestigiu
obþinute de cercetãtorii noºtri. Dar din pãcate, ele nu sunt
apreciate la justa lor valoare de conducerea cercetãrii ºtiinþifice
din România. Astfel, ocaziile oferite de activitatea cercetãtorilor
noºtri în relaþia cu CERN-ul au fost pierdute regulat, iar în prezent
suntem mult în urma vecinilor noºtri, inclusiv Bulgaria, membre cu
drepturi depline ale CERN. De asemenea, ca o dovadã a
excelentelor relaþii de colaborare internaþionalã, meritã sã amintim
funcþionarea în ultimii trei ani în IFIN-HH a unui centru de
excelenþã susþinut de UE, prilej pentru intensificarea acestor relaþii.
Dar din nou, din pãcate, conducerea cercetãrii ºtiinþifice nu a
apreciat aceasta, ºi o serie de oportunitãþi oferite n-au fost
valorificate. Un singur exemplu, Ministerul Cercetãrii s-a opus sã
susþinã financiar acest centru, iar fondurile dobândite pentru acest
centru de la UE nici mãcar n-au fost luate în considerare la
calcularea veniturilor de drept ale Institutului.
În cea de-a doua categorie, toate facilitãþile Institutului, cu
excepþia iradiatorului ºi sursei ECR de 14 GHz, au o vechime
importantã. Pentru principala facilitate a IFIN-HH, reactorul nuclear
de cercetare, oprit în decembrie 1999, începerea lucrãrilor de
decomisionare întâmpinã greutãþi. Un statut aparte între facilitãþile
Institutului îl ocupã, încã, acceleratorul tandem, aflat în funcþiune
datoritã eforturilor în condiþii vitrege ale echipei de exploatare ºi
utilizatorilor, ºi care cu un «up-grading» ºi o dotare corespunzãtoare cu aparaturã de cercetare (care în prezent îi lipseºte) ar
putea sã devinã chiar un centru de interes regional. Din pãcate,
lipseºte înþelegerea ºi voinþa actualei conduceri a cercetãrii

ciclurilor (3(bachelor) + 2(master) + 3(doctorat)) necesitã definirea
unui sistem comparabil ºi compatibil de calificãri universitare cu
nomenclatorul de specializãri operaþionale atât în þarã cât ºi în
spaþiul european al învãþãmântului superior. Abordarea din timp a
discutãrii acestor reforme structurale, cu un impact deosebit în
mediul universitar românesc, ºi nu numai, cade pe umerii tuturor
acelora care mai doresc sincer o readucere a universitãþilor
româneºti în rândul universitãþile de prestigiu ale Comunitãþii
Europene.
Nutresc speranþa cã aºteptarea unor dispoziþii venite din
partea aºa ziselor structuri ierarhice superioare este de
domeniul trecutului, interesele de grup sã fie înlãturate în favoarea
unor structuri academice actualizate ºi de prestigiu cu o
dezbatere publicã consistentã care sã aibã loc cu toatã
responsabilitatea.
Gheorghe Atanasiu
Nota 1 Profesorul Gheorghe Atanasiu de la Universitatea
Politehnica Timiºoara ne-a trimis articolul în martie 2004.
Nota 2 Presa a anunþat în aprilie 2004 cã Guvernul a adoptat
o variantã a legii în discuþie care urma sã fie transmisã
Parlamentului.
ºtiinþifice de a realiza aceasta. O altã mare facilitate a Institutului,
precum acceleratorul ciclotron, are din cauza vechimii ºi
subfinanþãrii un viitor îndoielnic, în ciuda unor eforturi lãudabile de
reabilitare în urmã cu câþiva ani. Toate departamentele ºi
facilitãþile Institutului, cele amintite dar ºi altele, ca centrul de fizicã
teoreticã sau de biofizicã, centrul de chimie nuclearã ºi producere
de radioizotopi, sau centrul de tratare a deºeurilor radioactive,
precum ºi alte dotãri pentru cercetare, se aflã într-o situaþie criticã
din cauza subfinanþãrii.
Toate aceste realitãþi, amintite doar, ar putea indica un viitor
sumbru pentru Institut. Cu toate acestea, un alt viitor poate fi
prefigurat dacã avem în vedere rezultatele, unele de excepþie,
dobândite acum ºi aici de cercetãtorii noºtri, dovedite de lucrãrile
publicate în reviste de prestigiu ºi care îi au drept autori (coautori);
dacã luãm în considerare colaborãrile internaþionale de prestigiu
ºi capacitatea inovativã ºi iniþiativa de care dau dovadã
cercetãtorii noºtri ; ºi nu în ultimul rând, sunt tinerii din Institut care,
chiar dacã în numãr mic, sunt încã atraºi de »mirajul« cercetãrii
de aici. Depinde însã de schimbarea politicii guvernamentale faþã
de cercetarea ºtiinþificã de valoare pentru ca IFIN-HH, alãturi de
alte institute naþionale, sã-ºi poatã ocupa locul pe care îl meritã în
sistemul de cercetare din România.
Fãrã reconsiderarea de cãtre Guvernul Român a politicii de
investiþii ºi de susþinere a principalelor facilitãþi de cercetare,
soarta celor din IFIN-HH este pecetluitã, iar construirea de alte
facilitãþi de cercetare va deveni de domeniul imposibilului, în IFINHH ca ºi în restul þãrii. Fãrã revenirea la finanþarea conform unei
strategii naþionale ºi cu precãdere a centrelor de cercetare, ca
bazã a acestei strategii, aºa cum se procedeazã peste tot în þãrile
dezvoltate, fãrã renunþarea la actuala fãrâmiþare excesivã a
fondurilor ºi la acordarea lor fãrã discernãmânt, de cãtre un
aparat birocratic supradimensionat ºi cu potenþial mare de
corupþie, deoarece nu are legãturã cu domeniul ºi nevoile lui,
cercetarea ºtiinþificã cu greu se va putea dezvolta pe teritoriul
României, ºi cu greu vom putea ocupa un loc în cercetarea
ºtiinþificã ºi dezvoltarea tehnologicã din UE. Calea spre
subdezvoltare în cercetarea ºtiinþificã ºi dezvoltarea tehnologicã
din România ar fi deschisã.
Constantin Ciortea
Nota Autorul, dr. fiz. la IFIN-HH este redactorul ºef al versiunii
electronice a CdF.

Revistele româneºti cotate de ISI
Titlul revistei este urmat de numãrul de articole conþinute în
anul 2002 ºi factorul de impact din anul respectiv.
Datele sunt extrase din baza de date ISI de la capitolul ISI
Journal Citation reports, dacã se selecteazã Romania.
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ªtiinþa româneascã s-a integrat de mult în Europa
Preambul
Acest articol dedicat elitelor cercetãrii din România este ultimul din seria elaboratã ºi susþinutã cu mult entuziasm ºi energie de
colaboratorul nostru profesorul Petre T Frangopol. Douã articole au fost elaborate de alt colaborator, profesorul Vasile V Morariu.
Întreaga serie se gãseºte în versiunea electronicã e-CdF la www.fhh.org.ro, link Curierul de Fizicã, în numerele: 43 (decembrie
2002), 44 (martie 2003), 45 (iunie 2003), 46 (septembrie 2003), 47 (decembrie 2003) ºi 48 (martie 2004). Celor 20 de personalitãþi deja
prezentate se adãugã încã patru în acest numãr.
Din câte ºtim, realizarea acestor articole nu a fost uºoarã; chiar amãnunte logistice cum ar fi telefoane, corespondenþa, fax-uri, toner,
hârtie etc. s-au dovedit costisitoare ºi time consuming. Îi mulþumim colegului nostru, profesorul Petre T Frangopol ºi pe aceastã cale.
Sperãm cã îl vom avea din nou printre colaboratorii noºtri.
Din punctul de vedere al redacþiei CdF, lista elitelor rãmâne deschisã !
Redacþia CdF

Elita cercet\torilor din Rom^nia (7)
Alexandru MIHUL
ªtiinþa româneascã are la început de secol 21 în persoana
prof. Alexandru Mihul (n.1928, Iaºi) un reprezentant de seamã, o
distinsã personalitate, care prin realizãrile sale profesionale are o
atestatã recunoaºtere internaþionalã. Lucrãrile sale sunt
menþionate în Essential Science Indicators (ESI), bazã de date
actualizatã de douã ori pe an, elaboratã de ISI (Institute of
Scientific Information, USA). Acest produs informatic este livrat o
datã cu web of science ºi are în vedere detectarea domeniilor de
vârf ºi a cercetãtorilor cu cele mai multe rezultate în ultima decadã
(1993-2003). A. Mihul (AM) conform ESI, a publicat, numai în
aceºti ultimi 10 ani, peste 200 de lucrãri cu 2385 de citãri, fiecare
lucrare fiind citatã în medie de 11,93 ori !
Aceastã neobiºnuitã introducere, este absolut necesarã
pentru acei cititori ai CdF, ºi nu numai, care contestã validitatea
datelor cantitative scientometrice, care iatã, în cazul lui AM, este
absolut relevantã în evaluarea unei cariere ºtiinþifice de excepþie,
prea puþin cunoscutã (ºi apreciatã !) în România.
S-a nãscut într-o familie (Constantin ºi Irina Mihul) care fãcea
parte din aristocraþia intelectualã a Iaºiului interbelic al secolului
20, urbe mândrã cã pãstreazã cel mai bogat ºi vechi patrimoniu
istoric ºi cultural al þãrii. Ambii erau fizicieni ºi lucrau la
Universitatea din Iaºi, Facultatea de Fizicã ºi Chimie, catedra de
acusticã ºi opticã condusã de prof. Th. V. Ionescu. Tatãl era
conferenþiar, iar mama, ºefã de lucrãri ºi în afara sarcinilor
didactice fãceau studii în spectroscopie atomicã, efect Zeeman ºi
descãrcãri în gaze, ca urmare a doctoratelor pe care le fãcuserã
în Franþa (1926-1928), la Nancy, la Profesorii Guton ºi Coton. AM
a absolvit (1945) Liceul Internat C. Negruzzi din Iaºi. Datoritã
pãrinþilor, a intrat în mediul cercetãrii ºtiinþifice de timpuriu, iar
primele sale cercetãri le-a efectuat sub conducerea tatãlui sãu
studiind descãrcãrile în gaze, ca student al Facultãþii de
electromecanicã a Universitãþii din Iaºi (1946-1950), la care s-a
înscris din motive obiective (foametea din Moldova ºi perioada de
tranziþie dupã rãzboi), deºi avea o puternicã atracþie cãtre fizicã. A
urmat ulterior ºi facultatea de fizicã la Universitatea din Iaºi (19511953). Amprenta de inginer a avut o puternicã influenþã atât
asupra felului sãu de a fi, cât ºi a modului de abordare, de-a lungul
carierei sale, a diferitelor probleme de care s-a ocupat. În anul
1953 este admis la doctoratul cu frecvenþã (prof. Teofil T. Vescan).
Îºi susþine teza în 1957 cu un subiect care trata despre bazele
experimentale ale teoriei relativitãþii restrânse ºi generalizate.
Devine asistent (1957) în cadrul Facultãþii de Fizicã din Iaºi ºi la
îndemnul prof. Horia Hulubei, directorul Institutului de fizicã
atomicã (IFA), se detaºeazã pentru a lucra (1957-1961) la recent
înfiinþatul Institut Unificat de Cercetãri Nucleare (IUCN), Dubna, de
lângã Moscova, Rusia, unde este promovat cercetãtor principal.
Revine în þarã (1961) unde este numit ºeful laboratorului de energii
înalte al IFA (1961-1970) ºi conferenþiar la Facultatea de fizicã a
Universitãþii din Bucureºti (UB) unde predã cursul de fizica
energiilor înalte (1962-1969), iar în 1970 îºi susþine teza de doctor
docent în fizicã. În perioada 1967-68, timp de un an, lucreazã la
CERN-Geneva, Elveþia, ca visiting scientist. Devine Vice Director
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al IUCN (1970-1973) ºi apoi, în continuare la IUCN, ºeful
sectorului de camere cu bule cu propan. A obþinut titlul de
profesor, prin concurs, la Facultatea de fizicã - UB unde a
funcþionat (1969-1998) ºi a predat cursurile de Interacþii Nucleare
ºi de Fizica particulelor elementare. Din 1998 pânã în prezent este
profesor consultant. Din 1976 este fellow al Societãþii Americane
de Fizicã, iar din 2003 Doctor Honoris Causa al IUCN Dubna.
Activitatea sa ºtiinþificã a debutat timpuriu, la Iaºi, unde în
perioada 1947-1950 s-a preocupat de studiul descãrcãrilor în
gaze, studii de astronomie ºi studii experimentale de relativitate
generalizatã urmãrind efectul Doppler transversal al unei surse
virtuale. A propus o experienþã pentru mãsurarea vitezei de
propagare a gravitaþiei pe baza decalajului trecerii la zenit a
soarelui. Aceeaºi experienþã, dar cu altã aparaturã, a fost propusã
cu 7 ani mai târziu de academicianul rus Bonci-Bruevici. Parte
din rezultatele obþinute au fost incluse în teza sa de doctorat.
Detaºarea la Dubna ºi în special discuþia cu fizicianul
polonez, profesorul Leopold Infeld (n.1898, colaboratorul lui
Einstein) pe care l-a întâlnit acolo, au fost factori determinanþi care
l-au hotãrât sã se dedice fizicii nucleare.
Domeniile sale de activitate sunt de o mare bogãþie tematicã
atestând excelenþa abordãrii. Altfel spus, o problematicã la nivelul
cunoaºterii internaþionale a momentului, care l-a consacrat încã
de la începutul carierei sale.
Astfel, din 1957 s-a ocupat de studiul fisiunii nucleelor grele
cu mezoni pi ºi miu punând în evidenþã pentru prima datã fisiunea
Th-232 cu muoni. Îmi amintesc ecoul ce l-a avut la IFA ºi în
România, descoperirea în 1960 la IUCN a unei noi anti-particule
elementare hiperonul anti-sigma-minus de cãtre grupul
internaþional condus de acad. V. I. Veksler, din care fãcea parte ºi
prof A. Mihul. În cartea de prezentare a IUCN-Dubna, editatã în
1980 cu prilejul a 25 de ani de la înfiinþarea institutului, la pag. 35
este menþionatã aceastã descoperire ºtiinþificã, confirmatã ºi de
cercetãtorii americani. De asemenea este reprodusã ºi fotografia
oficialã a grupului în care se aflã ºi AM. Producerea particulelor
stranii constituia aria de cercetare a grupului condus de V.I.
Veksler, printre rezultatele mai importante fiind ºi descoperirea
particulei sus-menþionate (al treilea antibarion cunoscut !). Primii
doi antibarioni, antiprotonul ºi antilambda au fost descoperiþi de
Segre, Chamberlain ºi Alvarez (SUA) care au fost recompensaþi cu
decernarea premiului Nobel. Grupul de la Dubna a mai studiat ºi
producerea particulei anti-lambda de pioni, efectul Goldhaber etc.
În perioada în care a lucrat AM în acest grup, au fost publicate 40
de lucrãri ce au apãrut (majoritatea) în Jurnal Experimentalnîi i
Teoreticeskii Physikii (revistã ruseascã tradusã integral în l.
englezã), Dokladî Akademii Nauk SSSR (tradusã în l. englezã),
Comptes Rendus Acad. Sc. Paris, Nuclear Physics, Phys. Lett.,
Nuovo Cimento, Ann. Phys. etc.
Interacþia particulelor elementare la energii mari, a reprezentat
un alt domeniu de cercetare cu rezultate fructuoase (85 de
lucrãri, publicate mai ales în Nucl. Phys., Phys. Lett., Ann. Phys.
etc). Ca rezultate mai importante citãm: studiul distribuþiei
numerelor cuantice, demonstrarea lipsei asimetriei în dezinte-
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grarea mesonilor-pi: determinarea numãrului de pioni neutri,
studiul polarizãrii de izospin. Studiul în interacþiile electron-pozitron
au fost efectuate la LEP-Large Electron Positron Collider care a
funcþionat la CERN între 1989-2002. Acesta a fost cel mai mare
sistem de accelerare a sistemelor de electroni ºi pozitroni, care
erau ciocniþi la energii de aproximativ 200 GeV etc. Metodicile
utilizate au fost emulsia nuclearã ºi camerele cu bule.
La întoarcerea în þarã (1975) a fost numit ºeful laboratorului de
energii înalte al IFA, continuând atât studiile începute la Dubna cât
ºi colaborarea cu CERN-Geneva.
Aºa cum se ºtie, în perioada 1975-1989, relaþiile cu exteriorul
erau din ce în ce mai dificile, de aceea s-a preocupat (ca obligaþie
de aplicaþii practice !!) printre alte sarcini de acest tip ºi de analiza
prin activare a sterilului de la minele din Baia Mare, pentru a
determina existenþa aurului.
Cu toate dificultãþile existente, a pãstrat legãturile ºtiinþifice ºi
a început sã colaboreze cu CERN-Geneva, cu prof. D. R. O.
Morrison ºi în special cu grupul prof. S. C. C Ting (premiul Nobel
1976). În aceastã perioadã începe sã se preocupe de tematica
legatã de verificarea Modelului Standard al particulelor elementare
(MS) ºi, în calitatea de coordonator al Grupului de cercetare de la
UB (EPPG  Experimental Particle Physics Group), a direcþionat
activitatea acestuia cãtre verificarea ºi cãutarea de efecte ale MS
în diferite interacþii (electron-pozitron, electron - nucleu, raze
cosmice etc).
Aceiaºi tematicã a fost abordatã ºi în colaborarea E-98018 cu
laboratorul CEBAF (Continuous Electron Beam Accelerator
Facility) actualmente TJNAF (Thomas Jefferson National
Accelerator Facility) amplasat la Newport, Virginia, SUA.
Pentru a determina limita existenþei anti-materiei primordiale,
tot în colaborare cu prof. Ting a lucrat ºi este implicat în prezent la
studiul experimental al radiaþiei cosmice în cadrul proiectului AMS
(Alpha Magnetic Spectrometer) cu o instalaþie care urmeazã a fi
montatã pe unul dintre braþele Staþiei Orbitale Internaþionale (ISSInternational Space Station) pentru un zbor de 3 ani. Cele mai
importante experienþe mondiale ale tematicii mai sus menþionate,
care nu se pot face la CERN, ºi sunt recunoscute ca primordiale
(RE-1, RE-2 etc., adicã Recognised Experiments nr. 1, 2, 3 etc. în
cartea CERN unde AMS este RE-1) sunt transferate în spaþiu pentru
realizare.
În paralel, este implicat în prezent ºi în pregãtirea studiului
privind ciocnirile proton-proton la LHC (Large Hadron Collider)CERN la 14 TeV, care se preconizeazã a se efectua între altele ºi
cu instalaþia CMS (Compact Muon Solenoid, care costã cca. 600
milioane USD !).
În þarã, sub îndrumarea Prof A. Mihul, grupul EPPG-UB, din
cadrul catedrei de fizicã nuclearã a Facultãþii de Fizicã a UB
valorificã parþial rezultatele obþinute în cadrul unei serii de preprinturi ºtiinþifice ºi tehnice, cu peste 50 de apariþii, din care peste 65%
au fost apoi publicate în reviste de prestigiu, de ex. Phys. Lett.,
Transactions IEE, Nuovo Cimento, Nucl. Instr. Methods etc. etc.
Se cuvine sã oferim cititorilor CdF câteva amãnunte
semnificative din activitatea Grupului EPPG-UB pentru a înþelege
ce înseamnã industrializarea cercetãrii la CERN în respectivul
domeniu de energii. Acesta ºi-a propus sã participe la realizarea
unor experimente de pe Staþia Orbitalã Internaþionalã (ISS). Se ºtie
cã, cu cât energia la care se face experimentul creºte, se impune
construirea unor aparate din ce în ce mai sofisticate ºi nu în ultimul
rând, foarte costisitoare. Aceastã situaþie impune formarea de
colective mari de cercetare (100-1500 oameni de ºtiinþã),
implicarea a numeroase þãri ºi laboratoare (30-150) ºi bugete
astronomice (pentru noi !!) per experiment, care pot ajunge la un
miliard de dolari. Timpul de realizare a aparaturii se întinde pe o
duratã de ordinul zecilor de ani iar numãrul de autori al
publicaþiilor rezultate, creºte aproape proporþional cu sumele de
bani cheltuite pentru realizarea aparaturii. Altfel spus, co-autori
sunt ºi inginerii sau fizicienii care sunt creatorii aparatelor, fãrã
aportul cãrora experimentele nu pot avea loc.
Profesorul A. Mihul cu grupul sãu au avut o participare
esenþialã la construcþia trackerelor din detectorii de siliciu, adicã
instalaþii ce determinã punctele de trecere ale particulelor de
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interes. Acestea existã  în prezent  la toate instalaþiile mai
importante (la L-3, CMS AMS). Aceste elemente unicat, concepute
ºi construite de grupuri de cercetãtori (în mare parte români) se
preconizeazã acum, în 2004, sã fie realizate în serie de cãtre
firme specializate.
În perioada 1991-1998 cele mai multe rezultate au fost de la
Experimentul L-3, de unde ºi numãrul mare de lucrãri (peste
250!!).. Amintim doar determinarea existenþei numãrului de
neutrini uºori. Numãrul de neutrini uºori are importanþã pentru a
determina lista particulelor elementare, balansul energetic al
universului ºi tipul de univers (expansiune sau oscilant). Lucrãrile
au apãrut (majoritatea) în Phys. Lett. ºi în diferite proceedingsuri
ale unor conferinþe internaþionale la care au fost comunicate.
Naveta spaþialã Discovery 91, care a efectuat un zbor de 10
zile în mai-iunie1998, a avut la bord ºi prototipul instalaþiei AMS de
detectare a razelor cosmice. Zborul a permis demonstrarea fezabilitãþii instalaþiei, avantajele ei, îmbunãtãþirea proiectãrii sistemelor
ºi, mai ales, obþinerea de date preliminare; acestea au permis
punerea la punct a metodicii de lucru ºi demonstrarea faptului cã
în radiaþia cosmicã primarã nucleele de antiheliu sunt cel mult în
raportul 1x10-6 faþã de nucleele de heliu. În 2004, A. Mihul ºi
colectivul sãu se aflã în faza a doua de construcþie a AMS 2, care
urmeazã sã fie instalat pe staþia spaþialã internaþionalã în anul
2005.
Se cuvine menþionat cã, din cauza absenþei unor condiþii de
cercetare adecvate în þarã în general ºi la UB în special (evident,
de finanþare!), activitatea principalã a grupului a fost ºi este
concentratã la INFN (Institutul Naþional de Fizicã Nuclearã) din:
Perugia, Pisa, Bari ºi Florenþa (Italia). Cu toate acestea, A. Mihul a
reuºit sã realizeze ºi în þarã, pentru experimentele amintite mai sus,
diferite elemente ºi proiecte în cadrul unor institute, de exemplu la
Institutul de Microtehnologie ºi la Institutul de Studii Spaþiale
condus de dr. D. Haºeganu.
Lista tematicii ºtiinþifice este departe de a fi încheiatã. Spaþiul
nu ne permite nici mãcar o enumerare, totuºi menþionãm în
încheiere alte douã tematici: interacþia pionilor cu nuclee uºoare
(30 publicaþii), studii asupra detectorilor cu microstripuri pe suport
de siliciu (80 publicaþii).
Parcurgerea activitãþii colegului nostru, demonstreazã fãrã
putinþã de tãgadã cã nu întâmplãtor CERN îl are printre
colaboratorii sãi permanenþi pe Alexandru Mihul, unul dintre
pionierii descoperirii particulelor elementare. Se pare cã este
singurul român cu rezultate atât de valoroase atestate în ceea ce
s-a încetãþenit a se numi Big Science. Alexandru Mihul nu poate fi
evaluat cu numerometrie ºi rankinguri lineare, dar este semnificativ cã, datoritã valorii sale, face parte din colective mari inter ºi
multidisciplinare la Dubna ºi CERN. Sã fie întâmplãtor faptul cã
aceastã activitate deosebitã este marginalizatã, neatestatã în þara
lui, România, care nu îºi preþuieºte elitele, valorile, mai ales în
cazul sãu particular, unde o lucrare de big science conform
specificului are mai mulþi, chiar foarte mulþi autori ?
Numãrul total al lucrãrilor publicate de A. Mihul, se apropie
de cifra 500, iar cel al citãrilor, practic necunoscut (creºte
zilnic !). Citãrile, ºi nu numãrul de autori al unei lucrãri, constituie,
am vãzut în introducere, criteriul ISI  fundamental  pentru a
decela valoarea ºi noutatea unei cercetãri top. Semnatarul
acestor rânduri, considerã în încheiere cã este de departe cel mai
citat om de ºtiinþã român, în afara Laureatului Premiului Nobel G.
Em. Palade (care este cetãþean american), iar prezentarea
integralã a rezultatelor activitãþii lui A. Mihul este o datorie moralã
ºi de onoare a Facultãþii de fizicã de la Mãgurele.
e-mail: alexandru.mihul@cern.ch
Ioan M. POP
Elev al ºcolii de matematicã din Cluj-Napoca, a profesorilor
George Cãlugãreanu ºi Tiberiu Popoviciu, profesorul Ioan Pop (n.
1937, Reghin, jud. Mureº) s-a dezvoltat într-un mediu de dascãli de
excepþie ai Facultãþii de Matematicã a Universitãþii Babeº Bolyai
din Cluj-Napoca (UBBCN), precum Dumitru V. Ionescu, Victor
Marian, Petru Mocanu º.a. care au contribuit la dezvoltarea
învãþãmântului superior de pe malul Someºului. Obârºia lui ruralã
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i-a întãrit unele caracteristici de comportament cu care se mândreºte ºi astãzi, specifice oamenilor de la sate (a copilãrit într-o
comunã de munte Ibãneºti, jud Mureº, aºezatã în lungul râului
Gurghiu): hãrnicia, munca neobositã, refractar la pãrþile negative
ale vieþii ºi nu în ultimul rând doza de bun simþ care trebuie sã
caracterizeze pe fiecare adevãrat om de ºtiinþã.
A absolvit Facultatea de Matematicã-Fizicã de la UBBCN
(1957-1962), ca fruntaº al anului. Datoritã rezultatelor deosebite
pe care le-a obþinut, a fost cooptat ca preparator (1962-1965) la
catedra nou înfiinþatã de Mecanicã ºi Astronomie din cadrul
Facultãþii de Matematicã ºi Mecanicã. Ulterior, prin concurs,
devine asistent (1965-1970) la aceeaºi catedrã, dupã care funcþioneazã numai ca lector (1970-1990) din cauza restricþiilor de
promovãri specifice perioadei respective. Devine conferenþiar
(1990), iar din 1992 este profesor la Facultatea de Matematicã ºi
Informaticã a UBBCN ºi de asemenea conducãtor de doctorat.
În 1970 ºi-a susþinut lucrarea de doctorat în matematicã,
specialitatea mecanica fluidelor cu o tezã intitulatã Contribuþii la
studiul stratului limitã incompresibil nestaþionar plan ºi axialsimetric (conducãtor profesorul Caius Iacob). Aceastã teorie a
stratului limitã a fost elaboratã de marele matematician german
Ludwig Prandtl, în anul 1904, iar un simpozion internaþional (On
hundred years of boundary layer research) care se va þine la
Goettingen între 12-14 august 2004, va sãrbãtori centenarul
fundamentãrii acesteia. Meritã amintite contribuþiile semnificative
aduse de cercetãtorii români, în decursul anilor, la progresul
acestei teorii (Dumitru Dumitrescu, St. I. Gheorghiþã, Petre
Brãdeanu, Mircea Cazacu etc). A fost bursier Humboldt (19721974) la Universitãþile din Hannover ºi Freiburg. Trebuie subliniat
cã a fost printre puþinii bursieri Humboldt cãruia i-a fost acordatã
de patru ori aceastã bursã pentru a putea face cercetare în diferite
universitãþi germane. A lucrat apoi câte trei luni la Universitãþile din
München, Bochum ºi Cottbus în anii 1985, 1990, 2002 ºi de
asemenea la Universitatea Duke din SUA (1988), apoi la Institutul
Naþional pentru Cercetare Industrialã din Sendai, Japonia (1992).
Între anii 1992-2000 a lucrat trei luni în fiecare an la Universitatea
din Leeds, Anglia, în cadrul unui program de cercetare finanþat de
Uniunea Europeanã ºi The Royal Society din Anglia. Dupã anul
2000, este anual visiting professor timp de 2-3 luni la Universitatea
tehnologicã Malaezia din oraºul Johor Bahru, ca ºi la alte
universitãþi din acest stat.
I-au fost acordate urmãtoarele distincþii de cãtre Ministerul
Învãþãmântului: (1968), premiul pentru Activitatea în Cercetare;
Academia Românã (1983) premiul Gh. Lazãr; CNCSIS (2002),
Opera Omnia; Universitatea Babeº-Bolyai (2002), Diploma de
Excelenþã pentru activitatea ºtiinþificã.
A predat ºi condus seminarii de mecanicã teoreticã,
mecanica fluidelor, teoria stratului limitã, dinamica gazelor, analizã
matematicã, matematici speciale, hidrodinamicã ºi transfer de
cãldurã. A condus mai multe teze de doctorat în þarã (5) ºi a fost ºi
este angajat într-o dublã coordonare pentru mai multe teze ale
unor doctoranzi de la mai multe universitãþi din strãinãtate: Leeds
(Anglia), Cleveland (SUA), Johor (Malaysia), Kuala Lumpur
(Malaysia), Dhaka (Bangladesh), Istanbul (Turcia), Kanpur (India)
etc.
Activitatea sa ºtiinþificã se axeazã în principal pe domeniul
matematicii aplicate, ºi anume al mecanicii fluidelor vâscoase cu
precãdere în teoria stratului limitã, teoria transferului de cãldurã ºi
magnetohidrodinamicã. Este autor a peste 520 de lucrãri
ºtiinþifice, care au peste 500 citãri ISI. Un mare numãr din lucrãrile
sale (320) au apãrut în reviste cotate ISI, de mare prestigiu
internaþional. Citãm doar câteva din lista de peste 30 titluri: J. Fluids
Mech., Phys. Fluids, J. Heat Transfer, Acta Mechanica, Int. J
Engnrg. Sci., Int. J. Heat & Mass Transfer, J. Engnrng. Math., Quat.
J. Mech. Appl. Math., Polymer-Plastics Tech. & Engnrng., Chem.
Engnrng, Transport in Porous Media, J. Appl. Math. & Phys., J.
Engnrng. Phys., Meccanica (Italia) etc. A publicat de asemenea 13
cãrþi dintre care 4 sunt cursuri universitare (2) ºi culegeri de
probleme (2), iar 9 sunt monografii ºi tratate de specialitate. Dintre
acestea 2 sunt publicate în þarã iar 7 au apãrut sau sunt sub tipar
în edituri binecunoscute, de mare prestigiu internaþionalã:
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Pergamon Press (Anglia), Kluwer (Olanda), WITT Press (Anglia),
Penerbit Publisher (Malaysia). Câteva titluri: D. B. Ingham and I.
Pop (eds), Transport Phenomena in Porous Media, Pergamon, Vol
1 (1998), vol. 2 (2002), vol. 3 (2005, în lucru); I. Pop and D. B.
Ingham, Convective Heat Transfer: Mathematical and
Computational Modelling of Viscous Fluids and Porous Media,
Pergamon, 2001; D. B. Ingham (Anglia), A. Bejan (SUA), E. Mamut
(Constanþa), and I. Pop (eds) Emerging Technologies and
Techniques in Porous Media, Kluwer, 2004 (sub tipar) etc.
Profesorul Pop a colaborat, în cadrul unor programe comune
de cercetare cu diferite universitãþi ale lumii unde a fost invitat ºi a
susþinut numeroase conferinþe ºi seminarii. Din lista foarte lungã
(peste 35), spicuim: Duke University (SUA), Univ. of ChicagoIllinois (SUA),University of Hawaii (SUA), Colorado Stat University
(SUA), University of Leeds (Anglia), University of Manchester
(Anglia), University of East Anglia (Anglia), Iwate University
(Japonia), Shizuoka University (Japonia), University of Bochum
(Germania), Indian Institute of Techology (India), Universiti
Teknologi Malaysia (Malaezia) etc. Practic, a fost prezent ºi este
un invitat permanent al zecilor de manifestãri ºtiinþifice naþionale ºi
internaþionale ce au avut loc de a lungul timpului, anual, în cadrul
domeniilor sale de interes, menþionate mai înainte. Simpla lor
listare ne-ar lua mai mult de o paginã, aºa cã le menþionãm doar
pe ultimele: a 12-a Conferinþã internaþionalã de transfer de
cãldurã, Grenoble, Franþa (2002), Simpozionul internaþional de
ºtiinþe termice cu aplicaþii în inginerie, Beijing, China (2002),
Simpozionul privind transferul de masã ºi de cãldurã de la
Ceºme, Turcia (2003) etc.
Cãrþi fundamentale ale domeniului, de exemplu, Convection
in Porous Media, D. A. Nield ºi A. Bejan, Springer 1992 ºi 1999 îi
descrie amãnunþit unele lucrãri, dar îi ºi citeazã nu mai puþin de 98
lucrãri ale sale; de asemenea, cartea celebrilor mecanicieni
germani H. Schlichting (elevul lui Ludwig Prandtl) ºi K. Gersten
Grenzschicht Theorie (Teoria stratului limitã), ediþia 9-a, Springer
1997 (varianta în l. englezã, 2001) ºi Heat Transfer Handbook, A.
Bejan & A. D. Kraus (eds), Wiley, 2003, îi citeazã lucrãrile. ªi
exemplele pot continua.
Prof. Pop face parte din comitetul de redacþie al urmãtoarelor
reviste: J. Theoret. Appl. Fluid Mechanics, Int. J. Heat & Mass
Transfer, Int. Commun. Heat & Mass Transfer, Hybrid Meth. in
Engnrng., Int. J. Appl. Mech. & Engrng., J. Pure Appl. Phys., J. Porous
Media, Int. J. Num. Meth. Heat & Fluid Flow, dar este ºi referent
pentru alte 24 de reviste prestigioase internaþionale cotate ISI,
dintre care menþionãm doar câteva: Acta Mechanica, Z. Angew.
Math. Mech. (ZAMM), Z. Angew. Math. Phys. (ZAMP), Transport in
Porous Media, Int. J. Engnrg. Sci., Ind. Engrng. Chem. Res.,
Comput. Math. Model., Physica Scripta, Int. J. Exp. Theor. Phys.,
Mech. Res. Comm., Int. J. Thermal Sci., etc. De asemenea este
recenzent pentru revistele: Applied Mechanics Review ºi
Zentralblatt fuer Mathematik und Mechanik.
Prestigiul sãu ºtiinþific poate fi subliniat ºi prin faptul cã a fost ºi
este invitat, anual, sã facã parte din diferite comitete naþionale ºi
internaþionale pentru organizarea unor simpozioane ºi conferinþe
din domeniile sale de cercetare ºtiinþificã (peste 30). Aº menþiona
marele succes de care s-a bucurat în organizarea sa ºi a unor
colegi de peste hotare, workshopul NATO ASI International
Conference on Convective Heat Transfer in Porous Media,
Neptun-Olimp, Romania, June 9-20, 2003.
Se cuvine subliniat cã aproape 20 din foºtii sãi studenþi,
urmare recomandãrii sale, au urmat studii doctorale, post
doctorale ºi stagii de pregãtire pe termen lung la diferite universitãþi
din Anglia, Canada, Franþa, Germania, SUA, Coreea de Sud, Hong
Kong, etc.
A câºtigat prin concurs numeroase contracte internaþionale
(cu UE, 1993- 2002; cu Royal Society, Londra, Anglia (19982004); Grant NATO-ASI de 50.000 euro pentru organizarea
conferinþei de la Neptun-Olimp din 2003 etc.) ºi naþionale cu
CNCSIS (1995-2003).
În prezent este director al Centrului de Excelenþã de
Mecanica Fluidelor de la UBBCN ºi al Centrului de Excelenþã de
Mecanicã ºi Astronomie al MECT (CNCSIS), centru care a ocupat
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locul al doilea pe þarã în anul 2001 la Comisia 1 de ºtiinþe
matematice, fizice ºi chimice.
Profesorul Ioan Pop, înzestrat cu o putere de muncã puþin
obiºnuitã, a desluºit mai târziu vorbele pline de tâlc ale lui Schiller
cã munca este condiþia vieþii, clãdind cu migalã coloana
vertebralã a generaþiilor de studenþi ce i s-au succedat peste ani.
Om de ºtiinþã cu o largã recunoaºtere profesionalã în cele patru
colþuri ale lumii, aºa cum rezultã din datele succinte prezentate
mai sus, el face parte din acea pleiadã a cremei elitei ºtiinþifice
româneºti din toate timpurile, care cu modestie ºi-a construit
opera ºtiinþificã fãrã a-l deranja indiferenþa oficialitãþilor academice
autohtone. Practic, la o sumarã evaluare, prestaþia sa ºtiinþificã îl
plaseazã, fãrã teama de a greºi, în top-ul primilor trei mari profesori
de matematicã ai Universitãþii clujene de astãzi. Prin creaþia sa,
prin contribuþiile originale româneºti valoroase, se înscrie ca un
eminent continuator al tradiþiei excelenþei ºcolii clujene ºi
româneºti de matematicã, cu rezultate care s-au înscris cu
strãlucire în patrimoniul matematicii ºi mecanicii universale.
ªerban STRÃTILÃ
Numele profesorului ªerban Strãtilã (n. 1943, Piteºti) este
asociat cu ceea ce comunitatea matematicã internaþionalã
numeºte de multã vreme ªcoala Româneascã de Algebre de
Operatori.
ªerban Strãtilã a urmat cursurile Liceului Ion Brãtianu (N.
Bãlcescu) din Piteºti, unde pasiunea pentru matematicã i-a fost
trezitã la 13 ani de subaprecierea rãuvoitoare a unei teze de
matematicã în clasa a VI-a ºi apoi i-a fost întreþinutã de doi
excelenþi profesori  Eduard Minasian ºi Dumitru Mihalaºcu. În
timpul liceului, a obþinut numeroase premii la Gazeta Matematicã
ºi Olimpiadele de Matematicã, dintre care menþionãm premiul I pe
þarã în clasa a X-a (1960), douã premii la Olimpiadele
Internaþionale de la Braºov (1960) ºi Tihany, Ungaria (1961). A
urmat Facultatea de Matematicã a Universitãþii din Bucureºti
(1961-1966) ºi a fost repartizat ca cercetãtor la IMAR (Institutul de
Matematicã al Academiei Române) unde funcþioneazã din 1967
pânã în prezent. În 1973 îºi susþine teza de doctorat Teorie
spectralã relativ la centru în Algebre von Neumann sub
conducerea profesorului N. Dinculeanu, cu comisia formatã din
profesorii Ciprian Foiaº, Ion Cuculescu ºi Silviu Teleman. În 1971
a obþinut o bursã CNRS pentru a participa la seminarul
profesorului Jacques Dixmier de la Universitatea Paris VI, bursã
care a fost prelungitã cu trei luni în 1972 la propunerea profesorilor
Jacques Dixmier ºi Paul Malliavin. În 1975 se calificã primul, cu 50
de puncte din 50 posibile, la concursul de burse CNR Italia, dar
autoritãþile române nu îi permit deplasarea pentru un an în Italia. În
1981-82, obþine o bursã Humboldt la Universitatea Tehnicã din
München pentru a lucra cu profesorul Elmar Thoma. Obþine prin
concurs: postul de ºef al secþiei de Algebre de Operatori la IMAR
(1984), funcþia de cercetãtor ºtiinþific principal 1 (1991) ºi gradul
de profesor universitar la Catedra de Analizã a Facultãþii de
Matematicã a Universitãþii din Bucureºti (1997).
Încã din anii studenþiei este puternic influenþat de
personalitatea ºtiinþificã a profesorilor N. Dinculeanu ºi Ciprian
Foiaº cu care începe sã colaboreze. Începând din anul IV (1964)
a susþinut expunerile Seminarului de Analizã Armonicã (SAA) din
cadrul IMAR. Tot în acest timp a publicat o primã lucrare privind
prelungirea mãsurilor vectoriale (co-autor Gr. Arsene; lucrarea
este citatã în monografiile lui Dinculeanu ºi Distel & Uhl, ambele cu
titlul Vector Measures) ºi a elaborat un ciclu de patru articole
bazate pe expunerile la SAA, ulterior publicate. Ca urmare a
preocupãrilor de analizã armonicã, ªerban Strãtilã împreunã cu
Ciprian Foiaº rezolvã o problemã pusã de matematicianul sovietic
Ja. G. Sinai. Articolul (Ensambles de Kronecker dans la theorie
ergodique), publicat în C.R. Acad. Sci. Paris (1968), a fost inclus
integral împreunã cu un întreg Appendix despre mulþimile
Kronecker, în binecunoscuta monografie de teorie ergodicã a lui
I. Cornfeld, Ja. G. Sinai, V. S. Fomin (Ergodic Theory, Springer
Verlag and Nauka: Theorem 2 Ch. 14; Notes to Ch. 14).
Anul 1968 este cel de început al activitãþii sale ºtiinþifice care
avea sã ducã la formarea ªcolii Româneºti de Algebre de
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Operatori prin Seminarul de Algebre de Operatori (1968  prezent)
de la IMAR, iniþiat ºi condus de ªerban Strãtilã, seminar prin care
a atras cãtre acest domeniu pe colegii ceva mai tineri  Laszlo
Zsido, Costel Peligrad ºi Dan-Virgil Voiculescu  care porniserã
iniþial cãtre Teoria Operatorilor ºi Teoria Ergodicã.
ª. Strãtilã ºi L. Zsido elaboreazã (1971-1973) o teorie
algebricã de reducere pentru algebre von Neumann fãrã restricþii
de separabilitate, rezolvând astfel o problemã pusã de S. Sakai ºi
obþinând numeroase aplicaþii. Aceste lucrãri au fost publicate în
C. R. Acad. Sci. Paris (1970-1972), J. Funct. Anal. (1971), Rev.
Roum. Math. Pures Appl. (1971-1973). Peste ani (J. Funct. Anal.,
1999), teoria dezvoltatã de ei, îºi gãseºte o aplicaþie majorã în
problema spargerii algebrelor von Neumann în produs tensorial ºi
a constituirii noþiunii de produs tensorial peste o subalgebrã von
Neumann.
Tot în perioada 1971  1973, împreunã cu L. Zsido, S. Strãtilã
sintetizeazã dupã o muncã de 5 ani, faptele fundamentale din
teoria algebrelor von Neumann, pe care le prezintã la ªcoala de
Varã de la Suceava ºi în culegerea Seminar de algebre de
operatori ºi teoria operatorilor, Ed. Academiei, 1973.
Monografia Lecþii de Algebre von Neumann de S. Strãtilã ºi L.
Zsido, Ed. Academiei, 1975, tradusã în l. englezã de Abacus
Press, Kent, England, 1979, este apreciatã de profesorul Jacques
Dixmier ca fiind cartea de bazã pentru formarea noilor generaþii
pentru cel puþin douãzeci de ani din acel moment (citat din
scrisoarea prof. J. Dixmier cãtre cei doi autori). Calitatea ºi
prioritatea acestei monografii este confirmatã ºi de recenzia
apãrutã în Bull. Amer. Math. Soc., vol.3, nr.3, 488-490 (1980).
Pentru aceastã monografie, autorii au primit premiul Simion
Stoilow  al Academiei Române (1975).
În 1975, ª. Strãtilã ºi L. Zsido, primesc o prestigioasã ofertã de
la Springer Verlag (la propunerea prof. Bela Szokefalvi-Nagy)
pentru elaborarea unui tratat de Algebre de Operatori. Din motive
legate de desfiinþarea sãlbaticã a IMAR în 1975, acest proiect a fost
finalizat numai parþial ºi autorii au renunþat la contractul cu
Springer Verlag. Totuºi, partea finalizatã a acestui proiect 
Operator Algebra  500 pag., a circulat ca preprint INCREST-IMAR
(din 1977) ºi a fost publicat în seria Monografii Matematice la
Editura Universitãþii de Vest din Timiºoara (1994), iar versiunea
adusã la zi este în curs de publicare la Editura Theta de pe lângã
Journal of Operator Theory, (editat de W. B. Arveson, Berkeley; K.
Davidson, Toronto; N. K. Nikolski, Bordeaux ºi St. Petersburg; ª.
Strãtilã, Bucureºti ºi F.-H. Vasilescu, Lille). Aceastã revistã este una
dintre cele cinci reviste ºtiinþifice româneºti incluse în mainstream
journals al ISI (alãturi de J. Optoelectronics and Advanced
Materials, Rev. Roum. Chim., Rev. Chim. din Bucureºti ºi Mase
Plastice).
Monografia Modular Theory in Operator Algebras, de S.
Strãtilã, Ed. Academiei, Bucureºti & Abacus Press, Kent, England,
1981, a fost  pânã în 2003 - singura din literatura matematicã ce
a reunit rezultatele fundamentale obþinute dupã 1972 de Alain
Connes, Uffe Haagerup, Masamichi Takesaki ºi mulþi alþi
matematicieni.
Cele trei monografii menþionate mai sus au contribuit în mod
esenþial atât la rãspândirea domeniului Algebrelor de Operatori în
lume, cât ºi la atragerea în activitatea ºtiinþificã în acest domeniu a
unor tineri deosebit de înzestraþi de la Facultatea de Matematicã a
Universitãþii din Bucureºti. Amintim aici (în parantezã  afilierea
actualã ca profesori) pe Adrian Ocneanu (Penn. State Univ., USA),
Cornel Pasnicu (Puerto Rico Univ., USA), Mihai Pimsner (Penn.
State Univ., USA) ºi Sorin Popa (Univ. of Calif. Los Angeles, USA),
care s-au format în cadrul Seminarului de Algebre de Operatori
sub influenþa lui ª. Strãtilã ºi D.-V. Voiculescu (1975). A. Ocneanu
îºi elaboreazã teza de doctorat sub îndrumarea lui ª. Strãtilã (dar
o susþine efectiv numai dupã emigrarea sa, în 1984, cu prof. Alain
Connes  medaliat Fields  în Franþa). Ceilalþi trei îºi susþin
doctoratul sub conducerea lui D.-V. Voiculescu în cadrul IMAR.
Tot în aceastã perioadã se situeazã alte douã preocupãri
ºtiinþifice majore ale lui ªerban Strãtilã. Împreunã cu H. Moscovici,
A. Verona ºi D.- V. Voiculescu organizeazã la IMAR Seminarul de
Analizã Armonicã pe grupuri Lie. Întors dintr-o vizitã la
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Universitatea din Moscova, H. Moscovici aduce o problemã
importantã pusã de matematicianul sovietic A. Kirillov, privitoare la
structura reprezentãrilor unor grupuri rebele  grupurile unitare
infinit dimensionale. Bazându-se pe tehnica de algebre de
operatori, S. Strãtilã ºi D.-V. Voiculescu elaboreazã un algoritm
structural  Teorema de diagonalizare a AF-algebrelor care
permite, în particular, o analizã amãnunþitã a reprezentãrilor
grupurilor unitare infinit dimensionale. Rezultatele obþinute sunt
publicate în monografia de cercetare Representations of AF 
algebras and of the group U(infinit), Lectures Notes in
Mathematics, vol. 486, Springer Verlag, 1975, precum ºi în C. R.
Acad. Sci. Paris ºi Matematische Annalen. Aceste contribuþii au
fost urmate de continuãri remarcabile în lucrãrile lui R. P. Boyer
(pentru U(infinit) ºi grupul unitar al C*-algebrei relaþiilor canonice
de anticomutare), J. Renault (care citeazã lucrãrile lui Strãtilã ºi
Voiculescu ca punct de pornire ºi ca principalã motivaþie pentru
teoria sa a C*-algebrelor asociate grupoizilor), precum ºi în lucrãri
ale lui I. M. Gelfand ºi A. M. Graev care se ocupã de ceea ce ei
numesc the Stratila-Voiculescu representations ºi rafineazã
subclase din aceste reprezentãri. Aceste contribuþii ale lui Strãtilã
ºi Voiculescu sunt citate de A. Kirillov în monografia sa în lb. rusã
Elemente de teoria reprezentãrilor, ed. 2-a, Nauka, Moscova,
1978, p. 328, 335, de F. Goodman, P. de la Harpe, Vaughan Jones
(Coxeter Graphs and Towers of Algebras, Springer Verlag, 1989, p.
57, 285, 286), de Vaughan Jones (în celebrul sãu articol Index for
subfactors  Inventiones Math.,1983 - care i-a adus Medalia
Fields, echivalentul Premiului Nobel pentru Matematicã), de A.
Wassermann (The Stratila-Voiculescu machine), de Berezhansky
ºi Kondratiev (Metode spectrale în analiza infinit dimensionalã,
Naukova Dumka, Kiev, 1988, pg. 648, 672), precum ºi în alte
foarte numeroase articole.
Pe de altã parte, Strãtilã, Voiculescu ºi Zsido au înþeles cã
una din principalele construcþii cross  produsul unei algebre von
Neumann prin acþiunea unui grup  poate fi extinsã la acþiuni ale
unor obiecte de tip grupal care nu mai sunt grupuri (group-like
objects) ºi au dezvoltat atât teoria acestor obiecte  îmbunãtãþind
substanþial conceptele introduse pânã atunci  cât ºi construcþia
ºi structura cross produselor corespunzãtoare. Aceste rezultate
(1975-78) prefigureazã grupurile cuantice introduse separat de
Drinfeld ºi Woronowicz (1988) ºi a cãror fundamentare reuneºte
astãzi o mare parte din activitãþile matematice din noul secol XXI.
Lucrãrile lui ª. Strãtilã sunt citate în peste 500 de articole ºi în
peste 21 de monografii printre care ºi în monografia-program a lui
Alain Connes Noncommutative Geometry, Academic Press, 1994.
Din 1979 a introdus în programa Facultãþii de Matematicã,
cursul de Algebre de Operatori pentru anul V ºi de atunci pânã în
prezent þine acest curs. În anii 1985-89, o nouã generaþie de
studenþi excelenþi sunt atraºi cãtre studiul algebrelor de operatori.
Dintre aceºtia, nouã îºi încep activitatea pentru teza de doctorat
sub conducerea lui ª. Strãtilã (1988-89), dar emigreazã în 1990 în
SUA unde îºi finalizeazã Ph.D. Citãm numele acestor profesori
tineri, deveniþi astãzi nume prestigioase în peisajul contemporan
al algebrelor de operatori: Florin Boca (Urbana Univ., Illinois),
Marius Dãdãrlat (Purdue Univ.), Valentin Deaconu (Univ. Nevada,
Reno), Gabriel Nagy (Manhattan Univ., Kansas), Victor Nistor
(Penn. State Univ.), Andu Nica (Waterloo Univ., Canada), Viorel
Niþicã (Notre Dame Univ.), Andrei Torok (Houston Univ. Texas) ºi
Florin Rãdulescu (Univ. Iowa & Roma 2 Univ., Italia).
ª. Strãtilã a reuºit sã polarizeze dupã 1990 în jurul domeniului
sãu alte zeci de studenþi pe care i-a îndrumat ºi recomandat
pentru studii doctorale în diverse domenii de Analizã la cele mai
prestigioase Universitãþi din SUA ºi Europa. Doi dintre foºtii sãi
studenþi  Marius ªtefan (UCLA-SUA) ºi Alexandru Mihail (Univ.
Bucureºti)  ºi-au susþinut teza de doctorat în România sub
conducerea sa.
A participat ca invitat la zeci de conferinþe ºtiinþifice
internaþionale din care citãm câteva: co-preºedinte al workshopului NATO, de la Math. Sci. Res. Institute, Berkeley, SUA (2000),
Iowa-Nebraska Functional Analysis Seminar, Omaha, SUA (2001),
Wabash Seminar, SUA (2002) etc. A conferenþiat (Colloquium
Lectures) la numeroase departamente de matematicã din lume,
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citãm doar: Florida Univ., Gainesville (1993, 2002), Ohio State
University (2002), Texas A&M Univ. (2002), Univ. of Cincinnati
(2001, 2002), Catholic Univ., Leuven, Belgia (1999) ca ºi
Universitãþile din Bordeaux, Cardiff, Glasgow, Orleans, Paris VI,
IHES Paris, Geneva, Trondheim, Oslo, Copenhaga, Heidelberg,
Tübingen, Roma 2, Saarbrucken, Moscova, Varºovia, Leipzig,
Szeged, Budapesta º.a. Spaþiul nu ne permite enumerarea tuturor
universitãþilor care l-au invitat sã þinã conferinþe ºi cursuri de 6 luni
sau de un an de zile, ca visiting professor. Menþionãm câteva în:
Europa (Univ. Orleans, 1990, 1994-1997; Univ. Lille 1, 1999 - în
fiecare an câte un semestru) ºi SUA (Univ. of CA, Berkeley, 1991;
U.. Nevada, Reno, 1991/92; Univ. Tulane New Orleans, 1992/93;
Univ. Iowa, 2001/02; Univ. Cincinnati, 2002/03).
Activitatea didacticã trebuie menþionatã, de asemenea, în
mod deosebit, ca ºi talentul sãu de a descoperi ºi lansa tineri
dotaþi în ºtiinþele matematice. Nu numai în România strãluceºte,
dar ºi în strãinãtate. Menþionez cel mai deosebit exemplu, la
Universitatea Nevada din Reno, SUA unde a descoperit un
student de 15 ani  Dmitri Shlyakhtenko  deosebit de înzestrat pe
care l-a îndrumat cãtre algebre de operatori ºi cãtre prof. D.-V.
Voiculescu la Universitatea din California, Berkeley. D.
Shlyakhtenko este astãzi, la 27 de ani, profesor la University of
California at Los Angeles ºi unul din cei mai de seamã oameni de
ºtiinþã ai domeniului. Se cuvine sã spicuiesc  pentru cititorii CdF
 aprecieri scrise ale studenþilor americani la adresa prof. ªerban
Strãtilã. Dupã cum se ºtie, studenþii evalueazã calitatea profesorilor
lor (student evaluation): The Professor showed excellence in
teaching, sau This is the finest course Ive taken because Dr
Stratila is the finest prof Ive ever had, sau Incredible teacher; The
instructor is charismatic and enthousiatic about math; sau numai
Loved him. Comentarii asemãnãtoare pot fi auzite - (fiindcã nu se
scriu, oficial, în România) - ºi de la studenþii sãi din Bucureºti.
A organizat remarcabila seria de Conferinþe Internaþionale de
Algebre de Operatori: 1 - Neptun,1980; 2 - Buºteni, 1983; 3 Craiova, 1989; 4 - Constanþa, 2001. Cea de a 5-a ediþie Sinaia
2003, a fost organizatã de colegii lui mai tineri  foºtii sãi studenþi,
care i-au dedicat aceastã conferinþã cu ocazia împlinirii vârstei de
60 de ani.
În calitate de Editor la Journal of Operator Theory a acþionat
decisiv, într-un moment critic (1993) pentru rãmânerea acestei
prestigioase reviste în România. Este Editor ºi la Rev. Roum. Math.
Pures Appl., din 1984.
Profesorul ªerban Strãtilã continuã tradiþia valorii ºcolii
româneºti de matematicã, a afirmãrii ei în viaþa ºtiinþificã
internaþionalã. El este un exemplu pentru dragostea, devotamentul
ºi optimismul cu care a format numeroase generaþii de tineri
talentaþi, ce au devenit ulterior valori naþionale ºi internaþionale.
Trebuie precizat cã nu a þinut seama de greutãþile incredibile cu
care s-a confruntat.. Intenþionat nu le-am menþionat, ca sã
demonstrez caracterul ºi dârzenia cu care ºi-a creat opera ºi ºi-a
urmat destinul neabãtut. Prof. Strãtilã face parte din acea serie de
elite ale naþiunii noastre, puþine la numãr, care nu s-au lãsat
copleºite de factorul politic ºi nu au fãcut rabat la noþiunea de
calitate ºi valoare.
Din discuþia avutã cu prof. Strãtilã a rezultat cã datoreazã
foarte mult în privinþa formãrii ºi evoluþiei sale ºtiinþifice, soþiei sale,
scriitoarea Alexandra Stãnescu (Strãtilã) care l-a ajutat în mod
decisiv sã treacã prin momentele dificile ale vieþii ºi l-a sprijinit
efectiv în activitatea sa (dactilografierea lucrãrilor sale ca ºi
organizarea bibliografiei, a bibliotecii personale de articole ºi
preprinturi de zeci de mii de titluri, acoperind perioada 1936 1981). Împreunã au ca hobby mersul pe munte ºi ascultarea ºi
colecþionarea muzicii clasice. e-mail: serban.stratila@imar.ro
Adrian Alexandru CARACULACU
Chimia româneascã are în profesorul Adrian Caraculacu (n.
1933, Bulgãrica, Ismail, Basarabia) pe unul din precursorii
introducerii chimiei macromoleculare moderne în România. El
este cel care printre primii, dacã nu chiar primul, a introdus la noi
cercetarea fundamentalã în studiul policlorurii de vinil publicând
rezultate originale în reviste prestigioase de peste hotare. De
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subliniat cã, aºa cum se procedeazã ºi astãzi în Vest, plecând de
la datele sale originale, a dezvoltat ºi cercetãri aplicative, premiere
în industria chimicã româneascã din a doua jumãtate a secolului
XX, cu rezultate absolut deosebite.
A. A. Caraculacu (AAC) este pentru breasla chimiºtilor din
România anului 2004, una din personalitãþile sale de seamã prin
tot ce a realizat cu dãruire ºi pasiune profesionalã.
Se cuvine menþionat cã realizãrile sale au fost rodul implicãrii
sale directe, personale, atât în activitatea de laborator cât ºi în
piloþii industriali pe care i-a proiectat ºi construit, a abnegaþiei care
l-a caracterizat ºi care s-a bazat, nu în ultimul rând, pe puterea sa
neobiºnuitã de muncã. Nu a fost boss al unor largi colective de
cercetãtori din a cãror muncã sã extragã foloase necuvenite de
prestigiu, situaþie caracteristicã numelor rezonante ale chimiei
româneºti din a doua jumãtate a secolului XX ci, fiecare rezultat a
trecut prin mâinile sale, prin mintea sa ca sã ordoneze datele
obþinute din creuzetul ideilor sale creatoare.
Dupã absolvirea Facultãþii de chimie industrialã, Institutul
Politehnic din Iaºi (1956), cu diplomã de merit, este angajat (1957)
la Institutul de chimie Petru Poni (ICPP) al Academiei Române, din
Iaºi, unde funcþioneazã ºi în prezent. Stagiul de doctoranturã l-a
realizat la Institutul de Chimie Macromolecularã al Academiei de
ªtiinþe Cehoslovace din Praga (1960-1964), care se bucura de un
mare prestigiu internaþional, nu numai datoritã influenþei ºcolii
germane de chimie dar ºi al membrilor ei. Conducãtorul sãu de
doctorat, profesorul Otto Wichterle (OW) (1913-1998),
descoperitorul primelor lentile de contact din geluri polimere,
purtate astãzi de peste 100 milioane de oameni, a fost
întemeietorul Institutului de Chimie Macromolecularã din Praga al
Academiei Cehoslovace ºi de asemenea preºedinte al Diviziei
Macromoleculare din cadrul Union of Pure and Applied
Chemistry (IUPC), iar din anul 1990 a fost ales preºedinte al
Academiei Cehoslovace de ªtiinþe. În semn de omagiu adus
personalitãþii sale, una din planetele sistemului nostru solar a primit
în anul 1993 numele de Wichterle.
Teza de doctorat a lui AAC Clorul de la atomul de carbon
terþiar în polimerii vinilici a vizat investigarea cauzelor care
conduc la declanºarea reacþiei în lanþ ce produce îmbãtrânirea
prematurã a policlorurii de vinil (PCV).
Printre polimerii de mare tonaj, PCV avea o poziþie de lider,
datoritã raportului imbatabil între calitãþile sale ºi preþul scãzut.
Exista o competiþie ºtiinþificã acerbã între specialiºtii din întreaga
lume pentru elucidarea structurii chimice  fine  a polimerului,
pentru a se pune în evidenþã prezenþa unor defecte structurale
care, chiar în concentraþii scãzute, puteau iniþia procesul de
destrucþie. În studiile sale AAC a ajuns la concluzii noi, originale,
care au stârnit un deosebit interes în laboratoarele din întreaga
lume. Fãrã a intra în detaliile chimice, menþionãm doar concluzia
surprinzãtoare cã ramificaþiile parazite ce apar inerent pe catena
linearã a PCV-ului cu frecvenþa de pânã la 2 ramuri la 100 unitãþi
monomere, nu conþin atomi de clor labile (de tipul clorurilor
terþiare) responsabili de declanºarea reacþiei tip fermoar de
degradare a polimerului aºa cum se presupunea pânã atunci. Ca
atare, problema stabilirii structurilor parazite ce conþin clor labil,
rãmânea deschisã. Rezultatele cercetãrilor începute în Cehoslovacia ºi continuate în România precum ºi în Germania au fost
publicate în 8 lucrãri ce au apãrut în: Collect. Czech. Chem.
Commun. (3 între1964 ºi 1965), J. Polymer. Sci.-USA, (4 între
1966 ºi 1970) ºi una în Angew. Makromol. Chem.
Se cuvine menþionat cã pânã în 1966 nici un cercetãtor
român nu a publicat lucrãri în J. Poymer Sci.-USA, cea mai
importantã publicaþie din domeniul polimerilor la acea datã.
Profesorul Wichterle, ca o dovadã a aprecierii activitãþii
desfãºurate de AAC la Praga, a transmis conducerii Academiei
Române propunerea oficialã privind încheierea unei colaborãri
comune de lungã duratã în domeniul polimerilor. Responsabil din
partea românã propunea pe AAC. Din pãcate, din motive
necunoscute, (dar uºor de interpretat, punctual !!) nu s-a dat curs
acestei invitaþii.
Devine ºef de sector (1967-1972), ºef de secþie (1972-1990),
apoi ºef de laborator la IPPP-Iaºi (1990  iulie 2000) ºi în paralel,
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responsabil al Programului prioritar privind realizarea în România
a poliuretanilor pentru piele sinteticã ºi al intermediarilor aferenþi
(1970-1980).
Activitatea sa ºtiinþificã desfãºuratã la Iaºi, dupã susþinerea
doctoratului a fost în principal îndreptatã spre elucidarea unor
posibile defecte structurale, necunoscute, din PCV ºi anume
legãturile duble de pe catenã ºi în special cele conþinând atomi
de Clor în poziþie alilicã. Au urmat ani de lucru pentru a sintetiza
noi modele reprezentând substanþe cu moleculã micã, care sã reproducã toate tipurile imaginabile de fragmente de lanþ polimeric
cu structuri anormale parazite. Studierea ºi caracterizarea
ulterioarã a acestor structuri, a condus dupã ce li s-a fãcut o
amprentare fizico-chimicã, la crearea unor baze de date.
Acestea au fost folosite în vederea alegerii metodei optime (de
obicei spectralã) pentru reperarea eventualelor prezenþe de
structuri parazite în PCV. Nu vom ºti însã niciodatã în ce mãsurã
marii fabricanþi de PCV au preluat din literaturã metodele analitice
ºi condiþiile de sintezã puse la punct la Iaºi de AAC, pentru a le
aplica la fabricarea actualului PCV performant, utilizat ca înlocuitor
de piele, parchete ºi termopanele atât de larg folosite.
Lucrãrile efectuate de AAC, cu un mare profesionalism în
chimia organicã de sintezã finã, au fost caracterizate de
conducerea celebrului Institut de chimie organicã A. N.
Nesmeyanov ºi prof. Friedlina de la Universitatea Lomonosov,
ambele instituþii din Moscova, drept ceasornicãrie aplicatã în
sinteza chimicã. Pentru studiile sale de elucidare a structurii PCV,
a fost necesar ca AAC sã imagineze noi reacþii în chimia organicã
(un singur exemplu din foarte multe ce se pot da: reacþia între
cloracetilura de sodiu ºi propilenoxid care conduce la
hidroxicloracetilena etc., substanþe ºi reacþii capabile de a forma
compuºi periculoºi prin reacþii explozive).
Pentru a demonstra  ºi altfel  abordarea de cãtre AAC a unei
tematici de vârf care preocupa comunitatea chimiºtilor din
domeniu, menþionez o situaþie ineditã. În 1966, dupã apariþia în J.
Polymer Sci. a lucrãrilor Macromolecular Models for Branches PVC
I and II, prof. D. Braun, director la Deutsches Kunstoff Institut,
Darmstadt, West Germany, i-a trimis lui AAC o scrisoare la care a
anexat manuscrisul lucrãrii sale care aborda aceiaºi problemã ca
ºi el, folosind aceiaºi cale, cu rezultate identice, dar care nu
fuseserã încã publicate. Prioritatea aparþinea cercetãtorului
român ! Aceastã epistolã a reprezentat începutul unei lungi
prietenii ºi colaborãri care a continuat peste 20 de ani.
În 1978 dupã 17 ani de cercetare în domeniul PCV, AAC
publicã în J. Polym. Sci. un articol intitulat On the mechanisms of
the polymerization of polyvinyl chloride în care prezintã un
mecanism de reacþie unitar prin care explicã faptul cã toate
structurile parazite ce apar în PCV au o singurã cauzã comunã ºi
anume coliziunea întâmplãtoare cap-cap între radicalul
monomolecular crescãtor ºi o moleculã de monomer ce posedã
statistic întâmplãtor o energie cineticã mai ridicatã. Apariþia acestui
articol a determinat pe dr. U. Schwenk, ºeful grupului de cercetare
de la firma gigant Hoechst A. G. Werke, Gendorf, Germania, sã îi
scrie lui AAC o scrisoare în care afirmã  în sfârºit aþi reuºit sã
aduceþi luminã în aceastã problemã ce persistã de atâþia ani.
Datoritã rezultatelor obþinute, AAC a fost cooptat în grupul de
26 specialiºti conducãtori ai grupurilor de cercetare a PCV din 10
state pentru a face parte din working party on the structure and
properties of commercial polymer (poly vinyl chloride) din cadrul
IUPAC, organism ce s-a întâlnit anual între anii 1977-1983, pentru
informare reciprocã ºi colaborare.
Activitatea sa didacticã este distinctã ºi poate fi rezumatã
astfel: Profesor invitat la Politehnica din Milano, Italia, Facultatea
de chimie industrialã (1971-1972) ºi la Universitatea Claude
Bernard, Lyon, Franþa (1983), Profesor la Universitatea Tehnicã Gh.
Asachi din Iaºi, Facultatea de chimie industrialã (pânã în prezent),
conducãtor ºtiinþific de doctorate (din 1971), specialitatea Chimie
organicã  structura compuºilor macromoleculari, fiind îndrumãtor
la 10 teze susþinute ºi aprobate, plus încã un doctorand de a cãrui
pregãtire se ocupã în 2004. A fãcut parte din Consiliul ºtiinþific al
ICPP (1967-2000) ºi Consiliul Profesoral al Facultãþii de Chimie a
Universitãþii Al. I. Cuza (1973-1975).
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A fost distins cu medalia jubiliarã Case Centennial
Celebration 1880-1980 acordatã de Case Institute of Technology,
Cleveland, SUA (1980), pentru realizãri deosebite privind studiul
structurii PVC (polivinyl cloride - policlorura de vinil) ºi a primit
Premiul Gh. Spacu al Academiei Române (1985) pentru lucrarea
Polimeri pe bazã de diizocianaþi ºi intermediari de la sinteza
acestora. A primit Ordinul Meritul ªtiinþific cl. III (1971) pentru
încheierea fazei pilot la programul de cercetare privind
Intermediarii pentru piele sinteticã ºi poliuretani duri ºi Ordinul
Muncii cl. III (1983) pentru realizarea fazei industriale la programul
de cercetare privind  Intermediarii ºi poliuretanii pentru piele
sinteticã.
Domeniile sale de interes în cercetarea ºtiinþificã: 1. Studiul
structurii ºi al defectelor structurale din PVC; 2 Poliuretani ºi
intermediari ai acestora; 3. Poliuree ºi polimeri heterociclici cu
structurã parabanicã. Aceste activitãþi s-au desfãºurat în cadrul a
diferitelor programe finanþate de Ministerul Industriei Chimice
(înainte de 1989) ºi dupã 1989 de Academia Românã ºi MCT.
Poliuretanii au constituit un domeniu de activitate de cercetare
susþinutã pe care le-a realizat începând de la faza de laborator,
trecând prin etapele de micropilot, pilot, fazã industrialã ºi
ajungând pânã la producþia curentã. Studiile efectuate au condus
la elaborarea unui mare numãr de brevete în þarã ºi strãinãtate.
Totul a pornit de la descoperirea de cãtre AAC împreunã cu
profesorii sãi de la facultate, Elena Cocea ºi Ilie Matei în anul 1959
a unui nou diizocianat: 4,4  dibenzil diizocianat (DBDI).
Cercetãrile în acest domeniu au solicitat lui AAC eforturi imense
deoarece aceastã activitate a fost privitã de autoritãþi ca prioritate
naþionalã. În loc sã se creeze, ca în alte þãri, un Institut tehnologic
specializat care sã preia cercetarea necesarã de proces, s-au
impus centralizat, diferite formule de planificare, care nu þineau
cont de procesul firesc, natural, de dezvoltare ºi asimilare aºa
cum se proceda în toate þãrile industrializate din Vest. Deºi
produsele finite obþinute (piele sinteticã, elastomeri poliuretanici
pentru articole tehnice) erau foarte bune ºi perfect competitive cu
cele strãine, acestea erau semnificativ mai scumpe faþã de cele
din import, datoritã unor deficienþe  de sistem economic  care nu
puteau fi remediate legal ºi duceau la colaps orice idee novatoare
de care nu ducea lipsã industria chimicã româneascã ajunsã pe
locul 10 în lume, înainte de 1989 !!
Dupã 1989, se încearcã revigorarea producþiei la ICPP,
realizându-se poliuretani la un preþ mai scãzut decât cel din
import. Mai mult, în domeniul cercetãrilor fundamentale, tot mai
mulþi specialiºti strãini au devenit interesaþi de caracterul original
al DBDI, care prezintã faþã de alþi diizocinaþi comerciali,
particularitatea de a avea o geometrie variabilã. Acest lucru este
ilustrat de noile ºi intensele colaborãri cu specialiºti din Marea
Britanie ºi Germania, ca ºi numeroasele invitaþii la manifestãri
ºtiinþifice internaþionale.
Activitatea sa de cercetare aplicatã se reflectã statistic ºi în
cifre, care pentru orice specialist de bunã credinþã sunt
impresionante ºi nu ºtiu câþi cercetãtori chimiºti români se pot
mândri cu asemenea performanþe, cifre ascunse în curriculum
vitae al lui ACC: 35 brevete acordate în þarã ºi 3 în strãinãtate, 74
procese tehnologice, 6 instalaþii industriale majore (la CIFC
Sãvineºti ºi Sintofarm Bucureºti pentru fabricarea intermediarilor
poliuretanici ºi a pielii sintetice), 15 lucrãri originale privind noi date
în chimia poliuretanilor, date încã nepublicate, care au avut regim
secret prin noutatea ºi importanþa aplicaþiilor industriale directe.
Dupã anul 2000, pânã astãzi, desfãºoarã o activitate
fructuoasã de colaborare ºtiinþificã cu: The Engineering Science
Department, Oxford University, Anglia (Prof. Paul Buckley) privind
Caracterizarea ºi modelarea constitutivã a comportãrii mecanice
a unor poliuretani româneºti în contextul solicitãrilor mecanice
biaxiale; Reading University, Anglia (Prof. David C. Bassett,
Director la Polymer Science Centre) pentru Caracterizarea
texturalã a unor noi sisteme ºi compozite de elastomeri
poliuretanici româneºti; Keele University, Marea Britanie (Prof. W.
Fuller, Dept. of Physics), pentru Cercetarea cu raze X la unghi
mare (WAXD) ºi mic (SAXS) a polimerilor româneºti dupã
supunerea acestora la solicitãri mecanice monoaxiale ºi
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biaxiale. De menþionat cã toate aceste cercetãri sunt finanþate
printr-un program de cercetare tip Royal Society Joint Project,
finanþat în întregime de The Royal Society, U.K. care suportã ºi
stagiile de lucru anuale ale lui AAC ºi colaboratorilor sãi în Anglia.
De menþionat ºi colaborarea (2000  2004) cu Institute of
Materials Science, Merseburg, Martin Luther University Halle,
Germania (Prof. Hans-Joachim Radush, director al Institute of
Materials Science, Merseburg) care prevede Sinteza ºi
caracterizarea de noi elastomeri poliuretanici.
Lucrãrile sale ºtiinþifice (peste130) au apãrut în þarã dar ºi în
reviste de prestigiu din curentul principal. Selectez câteva dintre
ele, cifrele din parantezã indicând numãrul articolelor apãrute.
Collect. Czech. Chem. Commun. (2); J. Polymer Sci. (9); European
Polym. J. (16); Angew. Macromol. Chem. (5); Pure & Appl. Chem.
(2); Polymer Bull. (4), Macromol. Chem. (5); J. Thermal Anal;
React. Kinet. Catal.; IUPAC Macro-83 (2); Acta Polymerica (2); J.
Macromol. Sci. Chem (2); Polymer-UK; Progr. Polym. Sci; Polym.
Internat.; Rev. Roum. Chim. (8); Revista de Chimie-Bucureºti (9);
Materiale Plastice-Bucureºti (14), etc.
Citãrile lucrãrilor sale în SCI se cifrau la 125 la mijlocul lunii
martie 2004.
Biografia sa este inclusã în marile dicþionare ale lumii, de
exemplu, Whos Who in the World, º.a.
Aºa cum am menþionat mai înainte, numãrul mare de procese
tehnologice cu circuit intern, brevete, instalaþii industriale puse în
funcþiune, un total de peste 120 de lucrãri aplicative de anvergurã
utilizate în industria chimicã româneascã, alãturi de cele 125
lucrãri de cercetare fundamentalã pe care le-a publicat,
demonstreazã o activitate profesionalã impresionantã, practic
necunoscutã chiar ºi de cãtre colegii de breaslã. Trebuie subliniat
cã activitatea aplicativã s-a suprapus peste cea de cercetare
fundamentalã, realizatã peste program, aºa cum se obiºnuia
înainte de 1989.
Se poate afirma cã Adrian Caraculacu reprezintã un
exemplu strãlucit printre numeroºii chimiºti români din a doua
jumãtate a secolului XX care, prin activitatea sa ºi remarcabilele
sale calitãþi, a contribuit la dezvoltarea chimiei ºi industriei chimice
româneºti. Prin tot ceea ce a realizat, Adrian Caraculacu a adus
contribuþii originale româneºti, valoroase, care s-au înscris în
patrimoniul chimiei universale.
Petre T Frangopol

2005: anul internaþional al fizicii

Societatea Europeanã de Fizicã a hotãrât ca anul 2005 sã fie
anul internaþional al fizicii. Revista EUROPHYSICSNEWS a SEF
prezintã manifestãrile proiectate cu aceastã ocazie. La noi în þarã
astfel de manifestãri se vor desfãºura de cãtre Societatea Românã
de Fizicã.

Un efect al prezenþei electronice

Editura NewEra din Copenhaga a trimis (în limba românã)
Curierului de Fizicã  gãsindu-l pe Internet  o maximã a
scriitorului ºi filozofului american L. Ron Hubbard (din cartea sa
Dianetica) cu rugãmintea de a o publica:
« Cât de multe poate cuceri omul ? El pierde dacã cucereºte
omenirea. El câºtigã dacã îºi cucerºte propriile temeri ºi apoi
cucereºte stelele ».
Dacã maxima este apreciatã, editura mai promite ºi altele.
O enciclopedie cu acces liber http://en.wikipedia.org
(Wikipedia is powered by MediaWiki, an open source wiki
engine.)
2nd National Conference on Theoretical Physics
and
Markov-Þiþeica Symposium
August 26-29, 2004
Constanþa, ROMANIA
http://www.theory.nipne.ro/CNFT2004/

15

Mãsurarea directã a conþinutului de radionuclizi în
corpul uman*
* International Commission on Radiation Units and Measurements, DIRECT DETERMINATION OF THE BODY CONTENT
OF RADIONUCLIDES, Journal of the ICRU, Volume 3, No.1, 2003, ICRU Report 69, March 2003,
Published by Nuclear Technology Publishing, England
Rapoartele ICRU anterioare se refereau îndeosebi la
formularea ºi proprietãþile înlocuitorilor de þesut ºi a fantomelor,
folosite pentru calibrarea în termen de activitate a sistemelor de
mãsurare in-vivo. Raportul 69, din martie 2003, se constituie
într-un ghid ce descrie procesul general de mãsurare directã al
radionuclizilor din corpul uman, în diverse aplicaþii medicale sau
de protecþie radiologicã (expunerea profesionalã, controlul
expunerii populaþiei la radiaþia naturalã ºi în situaþii de accident,
medicina nuclearã). Raportul este structurat în 9 capitole mari,
care se referã la: detectoare ºi sisteme electronice folosite în astfel
de mãsurãtori, metode pentru controlul ºi reducerea fondului de
radiaþie, geometrii de mãsurare pentru întregul corp, o parte a
corpului sau pentru contorizarea unor organe, tehnici fizice ºi de
calcul pentru calibrare, analiza datelor ºi asigurarea calitãþii. Cele
4 anexe, se referã la mãsurarea potasiului din întregul corp prin
contorul de corp uman, trasarea profilurilor ºi studii de retenþie a
Zn65 folosind contorul de corp uman.
În condiþiile în care evaluarea dozelor individuale ca urmare
a expunerii externe la radiaþii ionizante (fotoni, electroni, neutroni)
poate fi realizatã astãzi cu destul de mare acurateþe, evaluarea
expunerii interne, ca urmare a încorporãrii de radionuclizi, este
încã o problemã destul de complexã. În primul rând, prin faptul cã
radionuclizii sunt în contact intim (direct) cu þesutul uman, de fapt,
de cele mai multe ori, sunt încorporaþi chiar în compoziþia
molecularã a constituenþilor celulei. Pe de altã parte, o serie de
particule cu parcurs foarte scurt, ºi care în expunerea externã de
obicei nu reprezintã un risc, pot deveni potenþial chiar letale, atunci
când sunt în contact cu þesutul. Distribuþia radionuclizilor în corp
este de regulã foarte neuniformã ºi variazã cu timpul, depinzând
de procesul de încorporare ºi de mecanismele biofizice, asociate
formei chimice a radionuclidului.
Atunci când distribuþiile biologice ºi temporale sunt
cunoscute, acei radionuclizi sunt ideali ca trasori pentru
mãsurãtori biochimice, cum sunt, de exemplu, cele din medicina
nuclearã.
Depinzând de natura biofizicã ºi de caracteristicile emisiilor,
detecþia cantitativã a radionuclizilor din corpul uman poate fi, în
multe situaþii, extrem de dificilã sau chiar imposibilã. Detecþia se
poate face, fie printr-o mãsurare directã, folosind un detector de
radiaþie situat în afara corpului, fie printr-o mãsurare indirectã,
constând printr-o analizã radiochimicã a excretelor (urinã, fecale,
transpiraþie) sau a unor lichide din corp (sânge, respiraþie sau
salivã). Raportul de faþã se referã la primul tip de determinãri,
stabilindu-le echipamentele necesare, metodologiile de lucru,
posibilitãþi ºi limite de detecþie.
Este de la sine de înþeles faptul cã, în condiþiile în care
detectorul de radiaþie este situat în afara corpului, mãsurarea
directã poate fi efectuatã numai pentru acei radionuclizi din
interiorul corpului, care emit sau produc fotoni sau particule beta,
având o energie suficientã pentru a penetra straturile de þesut ºi a
ieºi din corp, pentru a ajunge la detector.
În ceea ce priveºte detectorul de radiaþie, el este caracterizat
în principal prin puterea sa de rezoluþie energeticã (abilitatea de a
distinge între diversele energii ale fotonilor incidenþi) ºi de
eficienþa de detecþie (exprimatã de raportul între numãrul de
transformãri nucleare detectate ºi cele emise, într-un interval dat).
Pentru mãsurarea directã a conþinutului de radionuclizi în
corpul uman, sunt folosibile toate sistemele uzuale de detecþie
cum ar fi: scintilatorii (organici sau anorganici), semiconductorii ºi
detectoarele cu gaz (camere de ionizare, contoare proporþionale
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sau Geiger Müller). Raportul le analizeazã posibilitãþile ºi limitele
ºi prezintã posibile cãi practice de optimizare a detecþiei
(reducerea, de ex., a limitei de detecþie prin reducerea fondului de
radiaþie). Geometria de mãsurare directã depinde de un numãr de
factori, incluzând tipul radionuclidului ce urmeazã a fi determinat,
scopul determinãrii, spaþiu, aparaturã ºi alte resurse existente. Trei
sunt categoriile principale de contorizare: a întregului corp
(whole-body counter), a unei pãrþi din corp (pulmon, ficat) sau a
unui organ specific din corp (cel mai frecvent, tiroida). În ceea ce
priveºte contorul pentru întregul corp, geometriile de rutinã
poziþioneazã persoana contorizatã pe un pat sau într-un scaun
special (de formã obiºnuitã sau arc), într-o încãpere complet
ecranatã. Se folosesc unul sau mai mulþi detectori, în poziþie fixã
sau de miºcare (mobili).
Importante progrese s-au realizat în ultimii ani pentru
mãsurarea directã a unor radionuclizi exclusiv beta emiþãtori (fãrã
fotoni asociaþi), cum sunt bine cunoscuþii Sr90 ºi Y90. Ei pot fi
mãsuraþi fie ca urmare a producerii de radiaþie de frânare
(bremsstrahlung), fie prin detectarea directã a particulelor beta.
Radiaþia de frânare este produsã prin interacþia radiaþiei beta
cu câmpul coulombian al nucleului propriu (internal
bremsstrahlung) sau al unor nuclee din atomii înconjurãtori
(external bremsstrahlung). Randamentul de producere este
proporþional cu pãtratul numãrului atomic (Z), al materialului în
care radiaþia beta (electronii) interacþioneazã. Spectrul radiaþiei de
frânare are o componentã majorã la energii joase, de aceea
tehnicile de detecþie folosite trebuie sã fie sensibile la astfel de
energii, cum sunt cristalele subþiri NaI(Tl), detectoarele de
Germaniu de mare puritate plane sau sistemele sandwich
(NaI(Tl) ºi/sau HPGe în combinaþie cu scintilatori plastici).
Întrucât particulele beta sunt puternic absorbite de þesuturile
osoase sau moi, detecþia lor directã este realizatã numai atunci
când detectorul beta (ex., un contor proporþional de dimensiuni
mari) este plasat pe arii de os, acoperite cu un strat subþire de þesut
moale (cum este cazul craniului).
Alte tehnici mai speciale sunt sistemele de detecþie cu
semiconductori de dimensiuni mari, pentru mãsurarea fotonilor de
energie joasã, cum ar fi radiaþiile X ale Pu239 (conþinut în pulmon)
sau cele care permit evaluarea expunerii accidentale la neutroni,
prin mãsurarea radioactivitãþii induse în corp, ca urmare a unor
reacþii de capturã a neutronilor, de tipul N14 (n,γ) N15 (Eγ=10,83
MeV) ºi H (n, γ) D (Eγ = 2,2 MeV).
Un element foarte important în mãsurarea directã ca, de
altfel, ºi în alte situaþii ale metrologiei radiaþiilor, îl reprezintã
aplicarea unor tehnici de calibrare adecvate.
Pe lângã sursele de calibrare punctiforme ºi fantomele (mai
mult sau mai puþin neomogene), s-au dezvoltat recent metodele
de calibrare in-vivo ºi tehnicile computerizate.
Ca ºi în alte domenii de activitate, ºi aici se acordã o atenþie
deosebitã Asigurãrii Calitãþii, incluzând toate etapele necesare
pentru a asigura (ºi confirma) acurateþea determinãrilor ºi
valabilitatea interpretãrilor, pornind de la controlul calitãþii
echipamentelor ºi procedurilor ºi terminând cu instruirea
adecvatã a personalului de specialitate.
Raportul ICRU nr. 69 din 2003, se constituie astfel într-un ghid
practic, util tuturor celor care sunt interesaþi pentru organizarea
sau în operarea unor mijloace de mãsurare directã a
radionuclizilor din corpul uman.
Constantin MILU
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Colaboratoarea CdF dr. Ianca Stanef propune o prezentare a noutãþilor în domeniul formãrii planetelor dupã articolul lui John Noble
Wilford din New York Times,11 iulie 2003, pe baza faptului cã s-a descoperit cea mai vârstnicã planetã ºi au apãrut astfel noi teorii
provocatoare în domeniu.

Nout\]i despre formarea planetelor
În noile observaþii ale stelelor primare din regiunile îndepãrtate, astronomii au gãsit cea mai vârstnicã planetã cunoscutã, un
obiect enorm gazos de aproape trei ori mai vârstnic ca Pãmântul
ºi aproape tot atât de bãtrân ca însuºi Universul. Descoperirea
bazatã pe mãsurãrile cu telescopul spaþial Hubble, i-a provocat pe
cercetãtori sã regândeascã teoriile cum, când ºi unde s-au format
planetele. Este mãrturia speranþelor deºerte  au spus astronomii , cã planetele au început sã aparã cu bilioane de ani
înainte decât s-a gândit anterior ºi astfel pot fi mai abundente.
Astronomii au raportat ieri cã planeta este de douã ori mai
masivã ca Jupiter ºi o orbiteazã o pereche de stele arse. Se pare
cã s-a format în urmã cu 12,7 bilioane de ani, incluzând bilionul
de ani ai originii universului în teoretizatul Big Bang.
« Gândim cã ce am gãsit este un exemplu al primei generaþii
de planete formate în univers », a anunþat dr. Steinn Sigurdsson de
la Universitatea de Stat din Pennsylvania, la o conferinþã cu
noutãþi la Administraþia Naþionalã Spaþialã ºi Aeronauticã în
Washington. Un amplu raport al dr. Sigurdsson ºi colegii, a început
sã se publice azi în revista Science.
Dr. Alan P. Boss, astrofizician teoretician la Institutul Carnegie
din Washington, care nu a fost implicat în cercetare a numit
descoperirea o revelaþie nãucitoare care-i va forþa pe cercetãtori
sã-ºi revizuiascã ideile despre formarea planetelor.
Descoperirea a provocat o privire larg susþinutã printre
astrofiziceni cã planetele s-ar putea sã nu aibã originea aºa de
timpurie, pentru cã universul are încã sã genereze destule
elemente grele necesare sã le facã. Ingredientele care compun
planeta includ fierul, siliciul ºi alte elemente mai grele ca heliul ºi
hidrogenul. Aceste aºa numite elemente metalice sunt preparate în
furnalul nuclear al stelelor ºi acumulate din cenuºile stelelor care
mor. Acestea se recicleazã în stele noi ºi familiile planetelor lor.
Planetele s-au gãsit în inima unui grup de stele extrem de
vechi, cunoscute ca o stea aglomeratã sfericã. Aceastã
aglomerare, M4, este la 7,200 ani luminã de Pãmânt în constelaþia
de varã Scorpion. Stelele sunt estimate a fi formate în urmã cu
aproape 13 bilioane ani, aºa de timpuriu, când regiunea era
deficitarã în elemente grele.
În exprimarea dr. Boss, astronomii au admis cã asemenea
stele primitive nu pot fi planete ºi observarea altor aglomerãri
sferice se pare cã suportã aceastã opinie pânã la detectarea

Galileo ºi GPS vor folosi aceleaºi
frecvenþe

În CdF numãrul 47 la pagina 15, arãtam tendinþa de cooperare
în domeniu a Europei ºi Americii de Nord: Galileo ºi GPS cautã sã
facã parte dintr-un singur sistem de stabilire a coordonatelor
geografice cu toate aplicaþiile  ºtiinþfice ºi tehnologice  care
rezultã astãzi ºi care se întrevãd în viitor. Se cautã cooperarea ºi
cu alte þãri care au iniþiat cercetãri în acest domeniu. Iatã ce scria
Cordis într-un numãr recent.
« Încheierea negocierilor cu SUA privind coabitarea
sistemelor european ºi american de navigaþie prin satelit - Galileo
ºi, respectiv, GPS - constituie de-acum patru ani prioritatea
Uniunii Europene, potrivit unui raport pe care Comisia Europeanã
urmeazã sã-l prezinte Parlamentului European ºi Consiliului UE.
În ultimele 18 luni s-au fãcut progrese considerabile ºi s-a
ajuns la un acord privind suprapunerea semnalelor în aceeaºi
bandã de frecvenþã, faþã de care SUA se opunea din motive de
securitate militarã  aratã documentul. Prima etapã a programului
se va încheia în 2005 ºi este finanþatã de Comisia Europeanã ºi
Agenþia Spaþialã Europeanã. Primii doi sateliþi experimentali
europeni ar urma sã fie lansaþi între sfârºitul anului 2005 ºi vara
anului 2006. Apoi va începe faza de dezvoltare, între 2006 ºi
2007, care include fabricarea ºi lansarea de sateliþi ºi completa
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planetei Methuselah.
Soarele ºi sistemul sãu planetar are aproximativ 4,6 bilioane
ani, produse pe care astronomii le numesc a treia generaþie de
stele. La acea vreme gazul ºi praful spaþiului interstelar era mai
bogat în elemente grele. În mai puþin de o decadã, astronomii au
descoperit planete în jur de mai mult de 100 stele ca soarele în
calea laptelui, galaxia pãmântului.
Cercetarea a început în 1988 când un pulsar, o rãmãºiþã
stelarã rotitoare rapidã, a fost descoperit în aglomeraþia M4.
Observaþiile ulterioare au descoperit cã pulsarul era unit
gravitaþional cu o stea albã micã, un obiect care ºi-a evacuat
combustibilul nuclear. Mai târziu, astronomii au remarcat
iregularitãþi în semnalele pulsar, trãdând prezenþa unui al treilea
obiect, care orbita alte douã. Examinarea recentã cu telescopul
Hubble a determinat masa ºi alte proprietãþi ale obiectului. El nu
poate fi vãzut, interferã numai din efectele sale cu miºcãrile
pulsarului. ªi vecinãtatea este un loc puþin probabil pentru o
planetã. Este aproape sigur o planetã spun astronomii, dar nu una
care sã fie probabil favorabilã vieþii.
Echipa de cercetare a raportat de asemeni cã planeta
distantã a avut o viaþã furtunoasã, supravieþuind undelor de ºoc
ale stelelor din jur care se nãºteau ºi mureau în mod exploziv.
Steaua micã ºi planeta sa s-au format probabil în împrejurimile
aglomerãrii stelare, au migrat apoi spre centru ºi au devenit prea
apropiate de strãvechiul pulsar, care le-a capturat. Cele trei obiect
împreunã au fost aruncate înapoi de reculul gravitaþional într-o altã
regiune a aglomerãrii.
Într-un raport ºtiinþific grupul dr. Sigurdsson a concluzionat cã
descoperirile presupun « cã planetele pot fi obiºnuite în aglomerãrile globulare cu conþinut metalic scãzut ºi cã formarea planetei
este mai rãspânditã ºi a avut loc mai devreme decât s-a crezut
anterior ».
Dr. Harvey Richer, membru al grupului Universitãþii Columbia
Britanicã din Vancouver, a spus cã « este teribil de încurajator cã
planetele abundã probabil în aglomerãrile globulare stelare ».
Dar a sunat ca o notã de avertisment. « Am vorbit despre o singurã
planetã dintr-o singurã aglomerare globularã », a spus el.
« Nu trebuie sã extrapolãm de la o unicã probã, ºi mai întâi sã
privim mai de aproape sã vedem dacã existã planete în alte
aglomerãri. »
punere în funcþiune a componentei terestre. Faza de exploatare
comercialã ar urma sã înceapã în 2008, creând circa 100 000
locuri de muncã.
În contextul dezvoltãrii acestui program, comisia a ajuns la
acorduri de cooperare ºi cu India, Israel ºi China. De asemenea,
sunt în curs de pregãtire acorduri cu Coreea de Sud, Brazilia,
Japonia, Canada, Australia, Mexic ºi Chile. »

Human Rights Report - Anchete.ro

În iunie 2002, Asociaþia a lansat o nouã publicaþie on-line,
Human Rights Reports - Anchete.ro . Noul site este realizat cu
sprijinul Delegaþiei Comisiei Europene ºi al Fundaþiei Concept.
Human Rights Report este o publicaþie difuzatã exclusiv online, actualizatã zilnic, editatã în englezã (www.hrr.ro) ºi în românã
(www.anchete.ro). HRR - Anchete.ro se adreseazã în primul rând
jurnaliºtilor, organizaþiilor neguvernamentale din þarã ºi din
strãinãtate, studenþilor, funcþionarilor din administraþia centralã ºi
localã, liderilor politici, în general formatorilor de opinie interesaþi
de respectarea drepturilor omului în România.
Materialele publicate respectã toate regulile jurnalistice
acceptate ºi pot fi preluate ºi difuzate liber, cu condiþia precizãrii
sursei. O secþiune specialã a publicaþiei (Banca de subiecte Texte sub embargou) este destinatã exclusiv ziariºtilor de
investigaþie ºi conþine materiale sub embargou.
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Physics Web

O cuvântare nerostitã
Rubricã îngrijitã de Mircea Morariu

Supersolid obþinut în laborator
O nouã fazã a materiei de supersolid a fost creatã de cãtre
fizicienii din SUA prin rãcirea heliului-4 la temperaturi ultrajoase.
Eun-Seong Kim ºi Moses Chan de la Universitatea de Stat
Pennsylvania afirmã cã supersolidul lor se comportã ca un
superfluid  un lichid care curge fãrã rezistenþã  dar are toate
caracteristicile unui solid cristalin (E.Kim ºi M.H.W.Chan 2004
Nature 427, 225)
Premiul Wolf atribuit teoreticienilor din fizica
particulelor
Premiul Wolf pe 2004 pentru fizicã a fost atribuit lui Robert Brout ºi
Francois Englert de la Universitatea Liberã din Bruxelles, Belgia
ºi lui Peter Higgs de la Universitatea Edinburgh pentru
descoperirea teoriilor care explicã în ce mod particulele
fundamentale pot avea masã conform Modelului Standard pentru
fizica particulelor. Premiul, acordat de cãtre Fundaþia Wolf din
Israel, este adesea considerat a fi cel mai prestigios premiu în
fizicã dupã premiul Nobel.
Climatologia prezice veri mai calde
Valul de cãldurã care a depãºit recordul ºi care a afectat o mare
parte din Europa în vara 2003 a avut loc cu aproape 50 de ani
mai devreme conform unui climatolog din Elveþia. Martin Beniston
de la Universitatea din Fribourg afirmã cã valul de cãldurã din
ultimul an nu se aseamãnã cu cele care au avut loc în 1947 ºi
1976, ci seamãnã mai mult cu ceea ce ar fi de aºteptat spre
sfîrºitul acestui secol. El sperã ca guvernele sã foloseascã valul
de cãldurã ca un indiciu a ceea ce ne aºteaptã pentru a
elabora noi strategii privind maximul schimbãrii climatice viitoare
ºi a încãlzirii globale. (M.Beniston 2004 Geophys.Res.Lett.
31,L02202)
ViriChip demascã viruºii
Oamenii de ºtiinþã de la Nanoºtiinþe BioForce, Universitatea de
Stat Iowa ºi Universitatea Des Moines din SUA au învelit un cip de
siliciu cu anticorpi pentru a realiza un dispozitiv care poate detecta
viruºii atunci cînd este utilizat împreunã cu un microscop de forþã
atomicã. Dispozitivul, dublat cu ViriChip, ar putea ajuta la
salvarea vieþilor pacienþilor pentru transplantul de inimã permiþînd
medicilor sã afle repede atunci cînd o inimã donoare este
infectatã. (S.Nettikadan ºi col., 2004 Nanotechnology 15,383)
Materiale feroelectromagnetice
Fizicienii din Marea Britanie au dezvoltat o nouã tehnicã pentru
realizarea nanostructurilor care au atît proprietãþi feroelectrice, cît
ºi feromagnetice. Aºa-numitele materiale feroelectromagnetice ar
putea fi utilizate pentru a ajuta convertirea energiei electrice în
energie magneticã ºi vice versa, în dispozitive cum ar fi
traductoarele, senzorii ºi actuatorii (H.Zheng ºi col., 2004 Science
303, 661)
Corelaþia cuanticã observatã pentru macroscopic
Corelaþia cuanticã (quantum entanglement)este un fenomen în
mod uzual asociatã cu lumea microscopicã. În prezent, fizicienii
de la Universitatea din Chicago ºi Wisconsin din SUA ºi
Universitatea Colegiu din Londra au observat pentru prima oarã
efectele sale în proprietãþile de volum ale unui material magnetic.
Cercetãtorii cred cã lucrarea lor are implicaþii atât pentru
înþelegerea magnetismului cuantic, cât ºi la realizarea
calculatoarelor cuantice  unde corelaþia cuanticã este cheia
puterii crescute ale unor astfel de dispozitive. (S.Ghosh ºi col.,
2003 Nature 425, 48)
Datarea cu carbon confirmã originile tunelului biblic
Probe din tunelul Siloam, despre care cãrþile Regilor ºi Cronicile
spun cã a fost construit în Jerusalimul antic în timpul domniei
regelui Hezekiah, au fost datate utilizând tehnicile radiometrice de
cãtre cercetãtorii din Israel ºi Marea Britanie. Amos Frumkin de la
Universitatea Hebrew din Jerusalim ºi colegii de la Topografia
Geologicã din Israel ºi Universitatea Reading au calculat cã
tunelul a fost construit în jurul anului 700 î.e.n. iar textul biblic
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Publicãm o cuvântare nerostitã a colaboratorului prof. dr.
Marian Apostol la ºedinþa Academiei Române din 7 aprilie 2003
dedicatã aniversãrii profesorului acad. Ioan Ursu cu ocazia
împlinirii vârstei de 75 de ani.
Mister Chair, Ladies and Gentlemen.
I am honored to speak to your distinguished audience for
celebrating the 75th anniversary of Professor Ioan Ursu. Between
1970 and 1975 Professor Ursu built up the modern campus of
science and technology at Magurele-Bucharest. There he
errected the new buidings of Lasers, Solid State, Department of
Physics of the University of Bucharest, Institute of Materials, Linear
Accelerator, Radiochemistry, Nuclear Medicine, and Dosimetry.
These are 8 new buildings in number, out of a total of 17. In
addition, he errected at Magurele the administrative Tower of the
campus, 400 apartments for researchers and 800 places in
student residencies.
After completing his work, between 1975 and 1989, Professor
Ursu has personally given a high momentum to new and original
research in lasers, spectroscopy, solid-state, materials and
nuclear equipment. The Institute of Atomic Physics at MagureleBucharest gained a worldwide fame under his leadership.
This is why I feel our duty now on this occasion to call the
scientific place there The National Campus of Science and
Technology Ioan Ursu at Magurele-Bucharest. I call for your
generous support to see it the official name of our place at
Magurele.
Scientific research has an internal hierarchy. Aside of
Mathematics, which is probably an Art, Physics is at the top of
sciences, as being the most mathematized and having the greatest
social relevance. For more than two decades Professor Ioan Ursu
has been on the top of scientific research in Physics. This
research has been performed at Magurele, which is the place of
the greatest relevance in the Romanian scientific research.
This place has been put onto the modern track of the scientific
research through the visionary statesman work of Professor Ursu.
Today, when we are by far unable even in the least to match
such great achievements, we can only bow with piety before
Founding Fathers like Professor Ursu: Many Happy Returns of the
Day, Professor !
Marian Apostol
aduce o dovadã istoricã exactã a construirii tunelului (A. Frumkin
ºi col., 2003 Nature 425, 169)
Siliciul se înscrie în cursa pentru redefinirea
kilogramului
Oamenii de ºtiinþã au obþinut o nouã valoare pentru constanta
Avogadro utilizând mãsurãtori de raze X pe un monocristal de
siliciu. Noua valoare mãsuratã de cãtre Peter Becker ºi colegii
sãi de la laboratorul de standarde PTB din Braunschweig,
Germania ºi Institutul de Materiale ºi Mãsurãtori de Referinþã din
Geel, Belgia face parte dintr-un effort internaþional de a redefini
kilogramul în termenii constantelor atomice ºi fundamentale. În
orice caz, valoarea mãsuratã de cãtre Becker ºi colegi 
6,0221353 x 1023 mol-1  diferã semnificativ de valoarea
recomandatã de cãtre Comitetul privind Datele pentru ªtiinþã ºi
Tehnologie (CODATA). (P.Becker ºi col., 2003 Metrologia 40,271)
Pilele de combustibil: prieten sau duºman al
mediului ambiant?
Pilele de combustibil cu hidrogen au fost pe larg mediatizate ca o
alternativã favorabilã pentru mediul ambiant a combustibililor fosili
convenþionali. Oxidând molecula de hidrogen, singurul produs
secundar al generãrii de energie este apa, ceea ce înseamnã cã
ele ar putea reduce în mod semnificativ poluarea ºi gazele de
serã produse de cãtre om. Dar un grup de cercetãtori din SUA
afirmã cã pilele de combustibil ar putea ele însele sã aibã un efect
dãunãtor asupra mediului ambiant. Tracey Tromp ºi colegii de la
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OCTAV C. GHEORGHIU, 80
August 1972. Proaspãt absolventã a facultãþii, cu repartiþia în
buzunar m-am prezentat la IFB, laboratorul de plasmã. În birou
alãturi de ºeful de laborator se mai afla un domn cu pãrul cãrunt
ºi înfãþiºare severã. Aºa l-am cunoscut pe dl. Octav Gheorghiu.
Îmi amintesc de primele zile ºi luni de muncã. Stãteam în acelaºi
birou, de o parte ºi de alta a unei mese lungi. Dimineaþa primeam
de citit capitole întregi, iar spre sfârºitul zilei eram întrebatã ce am
înþeles. Acelaºi regim aplicat mie ºi celuilalt coleg al meu, Liviu
Giurgiu. Atunci nu am apreciat mult acest stil de muncã, astãzi îi
suntem recunoscãtori. Porþile etaloanelor atomice de timpfrecvenþã, în primul rând al maserului cu hidrogen dl. Gheorghiu ni
le-a deschis. Pe drept cuvânt putem sã-l numim pãrintele
maserului românesc, deschizãtorul unui domeniu vast,
deosebit de frumos ºi de actual.
Octav Gheorgiu s-a nãscut la 24 martie 1924 la Iaºi dintr-o
familie de intelectuali. Tatãl sãu, Constantin Gheorghiu a fost
profesor universitar de chimie organicã la Universitatea din Iaºi, iar
mama, Margareta a fost profesoarã de fizicã-chimie. Liceul l-a
fãcut la Iaºi, iar Institutul Politehnic la Bucureºti. În 1969 a obþinut
titlul de doctor inginer la Institutul Politehnic Bucureºti. A lucrat în
Ministerul Poºtelor ºi Telecomunicaþiilor, iar din 1957 a devenit
cercetãtor la Institutul de Fizicã Bucureºti.
Dintre cele mai importante lucrãri realizate în decursul
carierei sale pot fi menþionate urmãtoarele:
- antene ºi propagare. În cadrul laboratorului de cercetãri
al MPT s-a preocupat de acoperirea optimã a teritoriului României
de cãtre staþiile de radiodifuziune existente la acea datã. A urmãrit
execuþia staþiei de emisie Timiºoara (1951). A realizat emiþãtorul
de imagini ºi antena staþiei experimentale de televiziune
Bucureºti, (în 1956, Ordinul Muncii clasa III).
- rezonatori ºi linii de transmisie. S-a ocupat de teoria
liniilor de transmisie cu pierderi. Rezultatele obþinute au fãcut
obiectul a mai multor articole din Rev Roum. Phys (9,3, p.305
(1964); 12,4, p.375 (1967); 16,9, p.999 (1971)) sau Stud. Cerc. Fiz
(24,3, p.291 (1972)).
- spectroscopie hertzianã. O parte din lucrãrile efectuate
s-au referit la perturbarea unui rezonator prin introducerea unui
eºantion de substanþã în scopul determinãrii susceptibilitãþii
electrice sau magnetice.
- ioni negativi. În colaborare cu acad. Th. Ionescu, pe carel cunoºtea din copilãrie ºi de care l-a legat o profundã prietenie,
Institutul California de Tehnologie au utilizat modele de atmosferã
pentru a arãta cã emisiile inevitabile produse de cãtre tehnologia
pilelor de combustibil ar putea distruge substanþial stratul de ozon
(T.Tromp ºi col., 2003 Science 300, 1740)
Hârtie electronicã care atinge viteze video
Fizicienii de la Cercetarea Philips din Olanda au descoperit un
nou mod de a obþine hârtie electronicã care poate afiºa imagini
în miºcare. Robert Hayes ºi John Feenstra afirmã cã tehnica lor
electroumectatã poate fi utilizatã pentru a realiza afiºare reflectivã
care este de 4 ori mai luminoasã decât afiºajele reflective cu
cristale lichide. Concepþia lor se bazeazã pe utilizarea tensiunilor
coborâte pentru miºcarea filmului colorat de ulei (R.A.Hayes ºi
B.J.Feenstra 2003 Nature 425, 383)
De unde provine Luna ?
Astronomii cred cã Luna a fost formatã atunci când un corp de
dimensiunile lui Marte s-a ciocnit de Pãmânt ejectând materie în
interiorul orbitei ºi lungind astfel ziua pãmânteanã la valoarea sa
prezentã de 24 de ore. Pânã recent, estimãrile asupra proporþiei a
cât din Lunã este material de impact ce provine din acest obiect
de impact la care a fost supus Pãmântul a variat mult  de la 1 la
90%. În prezent, comparând probele de rocã lunare ºi terestre,
astronomii din Germania au calculat cã nu mai mult de douã
treimi din Lunã este material de impact. Mai mult, ei estimeazã cã
Luna ar avea o vârstã de cel puþin 4,5 miliarde de ani. (C.Münker
ºi col., 2003 Science 301,84)
n
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dublatã de respectul profund datorat unui om de excepþie, a
efectuat studii sistematice în vederea determinãrii frecvenþelor
proprii ale ionilor negativi moleculari de hidrogen ºi oxigen.
Aceastã colaborare fructuoasã s-a materializat prin numeroase
articole publicate în CR Acad Sci Paris (245, p.898 (1957); 246,
p.2250, p.3598 (1958); 250, p.2182 (1960); 252, p.870 (1961)) sau
in Rev. Roum. Phys. ( 4,2,p.113 (1959)).
- diagnoza plasmei. A pus la punct mai multe metode de
determinare a densitãþii electronice într-o descãrcare
luminiscentã. Metodele se bazeazã pe perturbarea rezonatorilor
electromagnetici la frecvenþe cuprinse între 30 MHz ºi 200 MHz.
Dintre cele mai importante publicaþii in acest domeniu pot fi
menþionate: Rev.Roum.Phys.14,9, p.863 (1969), Conf. on Gases
Discharge 1970 CON IEE Conf. Publ. 70, p.152, CRAcad Sci Paris
270, p.880 (1970), Int. J. of Electronics, 29, p.335 (1970)
- etaloane atomice de frecvenþã. În 1972, interesat de
nou, intuind importanþa unui nou domeniu în expansiune, a
abordat domeniul etaloanelor atomice de frecvenþã. La acestea sa adãugat stagiul de cercetare de un an efectuat la un laborator de
prestigiu din domeniu Laboratoire de lHorloge Atomique, Orsay,
Franþa. Întors în þarã a obþinut împreunã cu echipa pe care o
conducea, pentru prima datã în România, « efectul maser » în
august 1974. În vederea optimizãrii funcþionãrii maserilor a
efectuat studii sistematice asupra descãrcãrii de radio frecvenþã
în hidrogen, descãrcare care stã la baza sursei de hidrogen
atomic al maserului (Int. J. Electronics, 39, p.329 (1975);
Rev.Roum.Phys.24,3/4, p.317 (1979); CRAcad Sci Paris 295, p.131
(1982); Roum. Rep. in Phys. 53 (2001), Proc. Xth Int. Symp. on
Molecular Beam, p.VII Cannes Franþa (1985)).
S-a preocupat de o cât mai bunã ecranare a maserului cu
hidrogen, ecranele proiectate ºi realizate permiþând o reducere a
câmpurile parazite în zona de interacþie atomi-câmp de microunde
sub 10-8 T. Recent, se preocupã de realizarea unui maser pasiv cu
hidrogen care are avantajul de a fi mai compact ºi mai uºor de
realizat (TDF 16 National Conf. Ayvalik Turcia (1996); Conf.
Naþionalã, Baia Mare (1995)).
Ca o încununare a muncii depuse, în România au fost
construiþi 9 maseri cu hidrogen, fiind singura þarã din Europa de
Est care, pânã în anii 1990, a construit maseri cu hidrogen. (Rev.
Roum. Phys 20,3, p.305 (1975); J. Phys. (Paris) 42, Supp.12, C8
p.519 (1981); Metrologia Aplicata 24, p.75 (1977); Preprint LOP 23
(1981); Topics in Astrophysics, Astronomy and Space Science 1,
p.77 (1985); Proc. Fourth Symposium on Frequency Standards and
Metrology, Ancona, Italy p.414 (1988), General Conf. of Balkan
Physical Union (1994); 9th European Frequency Time Forum,
Besançon, Franþa (1995)).
Permanent preocupat de îmbunãtãþirea scãrii de timp a
realizat un numãr de 18 receptoare de semnale orare, receptoare
care ºi în prezent funcþioneazã în reþeaua de seismologie de pe
teritoriul þãrii. Pentru rezultatele prestigioase obþinute, în 1969 a
fost distins cu Premiul Dragomir Hurmuzescu al Academiei
Române.
Conducãtor de doctorat Cercetãtor ºi pedagog, a
contribuit la formarea mai multor generaþii de doctori in fizicã. În
perioada 1970-1991 a îndrumat teze de doctorat iar din 1991 este
conducãtor de doctorat în specialitatea Optica ºi Spectroscopie.
Înzestrat cu o mare putere de muncã, dublatã de o pasiune a
muncii de cercetare, Octav Gheorghiu, chiar dacã a depãºit cu
mult vârsta pensionãrii ºi din pãcate conform legislaþiei actuale nu
poate fi angajat nici ca profesor consultant la institut, continuã a
veni zilnic la laborator, interesându-se de rezultatele pe care le
obþinem, dându-ne sfaturi, participând practic la munca noastrã
de cercetare. Astãzi ºcoala de fizicã din domeniul etaloanelor
atomice de frecvenþe continuã tradiþia creatã de Octav Gheorghiu,
dezvoltã în colaborare cu cele mai prestigioase laboratoare din
Franþa ºi Elveþia, cercetãri de vârf asupra etaloanelor de ultimã orã
ºi prezintã zeci de comunicãri la conferinþele din domeniu.
Cu ocazia unei frumoase aniversãri îi dorim din toatã inima
multã sãnãtate, putere de muncã ºi tradiþionalul La mulþi ani !.
Cipriana Mandache
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Dale Curierului de Fizic\
Intratã în al 15-lea an de apariþie revista luptã cu vicistitudinile
financiare ale unei tranziþii care nu se mai sfârºeºte. Redacþia,
comitetul director ºi Fundaþia Horia Hulubei stãruiesc în
menþinerea editãrii CdF prin voluntariat. De altfel, dacã ar renunþa
sã caute voluntari, ar trebui sã apeleze la personal angajat ºi
aceasta ar fi calea sigurã  în unul sau doi ani  spre falimentare
întrucât fondurile de care dispun sunt extrem de limitate.
Actualmente  am mai scris  ne trebuiesc bani numai pentru
hârtie, cernealã ºi toner precum ºi pentru expedierea revistei la
difuzorii noºtri. Repetãm cã tipãrirea are loc la imprimeria CNCSIS,
datoratã unei excelente colaborãri cu acest for. Ghinionul nostru
este cã imprimeria se aflã la etajul 7 ºi redactorii transmit  din
resurse proprii  energie potenþialã coletelor cu hârtie ca sã le
ducã acolo.
Pentru consumabilele necesare am dispus de o subvenþie de
la MEC, departamentul cercetãrii, de care sperãm sã mai avem
parte. În plus Fundaþia Horia Hulubei suportã financiar atât
expedierea pachetelor cu revista la difuzori cât ºi abonamentele
pentru tineri. Cu privire la abonamente sunt necesare precizãri.
Abonamente pentru 2004
Valoarea abonamentului la CdF pentru anul 2004 depinde de
modul de distribuire al revistei cãreia îi corespund douã categorii.
Prima se referã la distribuirea prin difuzorii voluntari sau direct de
cãtre redacþie la sediul acesteia ºi la institutele de pe Platforma
Mãgurele. A doua categorie se referã la abonamentele expediate
individual prin poºtã. Pentru prima categorie valoarea
abonamentului este 30 000 lei anual iar pentru a doua 50 000 lei
din cauza cheltuielilor de expediere poºtalã.
În prima categorie rãmâne ºi valoarea redusã de 20 000 lei în
cazul abonaþilor angajaþi în instituþii la care salariile se plãtesc
parþial sau cu mari întârzieri. Aceste situaþii sunt apreciate de cãtre
difuzorul voluntar respectiv.
Reamintim faptul ca Fundaþia Horia Hulubei a hotãrât ca
tinerilor cercetãtori, preparatori sau asistenþi  cu vârsta pânã la
35 de ani  sã li se acorde revista Curierul de Fizicã gratuit. În
acest scop difuzorul voluntar va dispune de câteva exemplare la
solicitarea sa.
Editarea-Voluntari
Toate etapele editãrii se desfãºoarã prin voluntariat.
Tehnoredactorul nostru, Adrian Socolov, printr-o colaborare

desãvârºitã ºi fructuoasã cu redactorii realizeazã o formã a
revistei perfect adaptabilã condiþiilor tehnice vitrege de care
dispunem.
Cum am mai menþionat, suntem în continuã cãutare de
voluntari. Expedierea revistei este facilitatã de dr. Corina Simion iar
la broºare ºi finisare dispunem ºi de ajutorul membrilor Constanþa
Andreescu ºi Mariana Cazacu de la asociaþia Asul de Treflã de pe
Malul Lacului. Nu putem încheia aceastã listã fãrã a menþiona
ajutorul colegilor din CNCSIS cãrora li s-a adãugat Mihaela
Moraru de la departamentul politica ºtiinþei ºi scientometrie.
e-CdF
Versiunea electronicã continuã sã aparã, de asemenea prin
voluntariat. La redactorul ºef al acesteia  menþionat la pagina 8 
îl adãugãm pe administratorul paginii web a FHH în care se aflã
e-CdF, dr. ªerban Grigore Constantinescu.

În loc de... Po[ta

Redac]iei

Rãspuns la o întrebare
Organizaþia: Fundaþia ªcoala Normalã Superioarã la care
ne-am referit în pagina 1 a numãrului anterior, este aceea care a
înfiinþat ªcoala Normalã Superioarã Bucureºti (SNSB) pe care am
prezentat-o la pagina 3 din acelaºI numãr.
Precizãm cã prin acest proiect s-a propus înfiinþarea unei
instituþii complementare de învãþãmânt superior în ºtiinþele exacte,
care sã ofere celor mai buni studenþi condiþii materiale ºi
profesionale similare cu ale celor mai bune universitãþi
occidentale. SNSB se adreseazã unui numãr mic de studenþi ºi
are o structurã flexibilã, care sã permitã contactul optim dintre
aceºtia ºi cei mai buni specialiºti din þarã ºi din afarã.
Activitãþile ºtiintifice sunt supravegheate de un consiliu
ºtiinþific format din personalitãþi mondiale din fiecare domeniu.
SNSB nu are profesori ficºi, iar cursurile se schimbã anual.
Consiliul ºtiintific alege în fiecare an prin vot cursurile cele mai
potrivite dintr-o listã în care pot propune cursuri profesori ºi
cercetãtori de la orice instituþie româneascã sau strãinã.
Menþionãm cã SNSB plãnueºte sã deschidã  pe lângã
departamentul de matematicã  departamente pentru fizicã,
chimie ºi biologie.
Între 2001 ºi 2005, SNSB are ca rector pe profesorul
Gheorghe Nenciu de la Universitatea Bucureºti ºi ca director
administrativ pe cercetãtor Nicuºor Dan de la IMAR Bucureºti.
Informaþia despre organizare, cursuri, mentori ºi buget se aflã
la adresa http://snsb.free.fr/eng/snseng27.html

La `nchiderea edi]iei CdF numãrul 489 (iunie 2004)  numãrul de faþã  are data de închidere a ediþiei la 10 mai 2004.
Numãrul anterior, 48 (martie 2004), a fost tipãrit între 17 ºi 28 februarie 2004. Pachetele cu revista au fost trimise difuzorilor voluntari ai
FHH ºi SRF pe data de 3 martie 2004. Numãrul urmãtor este programat pentru luna septembrie 2004.

EDITURA HORIA HULUBEI Editurã nonprofit încorporatã Fundaþiei Horia Hulubei.

Fundaþia Horia Hulubei este organizaþie neguvernamentalã, nonprofit ºi nonadvocacy,
înfiinþatã în 4 septembrie 1992 ºi persoanã juridicã din 14 martie 1994. Codul fiscal 9164783 din 17 februarie 1997.
Cont la BANCPOST, sucursala Mãgurele, nr. 251105.112709 000183 006 în lei,
nr. 251105.212709 000183 003219 în EURO ºi nr. 251105. 212709 000183 003007 în USD.
Redactor ºef al EHH: Mircea Oncescu (e-mail: onces@dnt.ro)

Abonamentele, contribuþiile bãneºti ºi donaþiile pot fi trimise prin mandat poºtal pentru BANCPOST la contul menþionat,
cu precizarea titularului: Fundaþia Horia Hulubei.
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