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Primul laborator subteran din România de mãsurare în fond de radiaþii ultrascãzut

Inaugurarea microBqLab

Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã,
Institutul Naþional de Fizicã ºi Inginerie Nuclearã Horia
Hulubei, Facultatea de Fizicã a Universitãþii Bucureºti,
Agenþia Nuclearã ºi Societatea Naþionalã SNS SALROM SA
au realizat la mijlocul lunii iulie un workshop în primul
laborator subteran de mãsurare în fond de radiaþii
ultrascãzut, amplasat în Mina Unirea din Slãnic Prahova.
Workshop-ul Laborator subteran de mãsurã în fond de
radiaþii ultrascãzut este o manifestare în premierã a
fizicienilor din România având ca scop prezentarea
problemelor existente pe plan mondial ºi intern privind
mãsurarea câmpurilor de radiaþii la nivele de fond foarte
scãzute, încurajarea contactelor ºtiinþifice ºi cunoaºterea
reciprocã, precum ºi promovarea legãturilor între oamenii
de ºtiinþã, culturã, din învãþãmânt ºi din alte domenii ale
activitãþii economice ºi sociale. Au fost reliefate unele
caracteristici legate de construirea primului laborator
subteran din România MicroBq în Mina UNIREA,
Complexul Minier Slãnic-Prahova. O atenþie deosebitã s-a
acordat aspectelor aplicative ale acestui domeniu al fizicii,
a legãturii sale cu medicina, energia nuclearã, protecþia
mediului, informatica ºi industria.
Evenimentul a reprezentat totodatã ºi lansarea oficialã
a laboratorului unicat în România ºi care reprezintã concretizarea proiectului Determinarea condiþiilor necesare ºi
înfiinþarea unui laborator subteran în fond de radiaþii ultra
scãzut, proiect ce beneficiazã de finanþare prin intermediul
Programului Cercetare de Excelenþã Nr. 65/2005 care se
desfãºoarã în perioada 2005  2008 sub egida Academiei
de ªtiinþe Medicale ºi a programului VIASAN al Autoritãþii
Naþionale pentru Cercetare ªtiinþificã. El are o semnificaþie
deosebitã deoarece vine în întâmpinarea activitãþilor
premergãtoare aderãrii României la Uniunea Europeanã.
Noul laborator subteran de la Slãnic Prahova, care
continuã tradiþia de jumãtate de secol a Institutului de
Fizicã Atomicã ºi a Facultãþii de Fizicã din Bucureºti în
domeniul mãsurãrilor ºi metrologiei radiaþiilor nucleare, va
permite realizarea unei serii de aplicaþii practice ce se vor
constitui premiere la nivel naþional în ceea ce priveºte
mãsurãrile prin spectrometrie gamma de înaltã rezoluþie de
probe cu activitãþi scãzute, dozimetrie în fond ultra scãzut,
contor de corp uman de înaltã sensibilitate, identificarea
materialelor practic necontaminate radioactiv pentru diverse
aplicaþii, metrologia radiaþiilor pentru echipamente care
continuare în pag. 3 Ü
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HULUBEI

Cum se poate cî[tiga respectul
Titlul articolului se referã în primul rînd la specificul
domeniului în care lucrãm pe care îl putem denumi generic,
viaþa academicã. Voi încerca sã propun un criteriu de
apreciere care ar trebui sã fie componenta principalã a
oricãrei opinii despre un coleg. În opinia mea, marea
majoritate a celor care lucreazã în cercetare fac parte din
ceea ce aº numi simplu background; este ceea ce Abdus
Salam numea patul germinativ ºi care cuprinde în esenþã
profesioniºtii domeniului numit cercetare ºtiinþificã.
Deoarece apartenenþa la corpul cercetãtorilor ºtiinþifici este
încã subiect de disputã în România voi fi mai explicit.
Personal aº impune urmãtoarele condiþii minimale pentru
ca o persoanã sã aparþinã background-ului: (a) sã
cunoascã suficient de bine un anume domeniu de
specialitate (recunoscut ca fiind interesant pe plan
internaþional) astfel încît sã poatã sã îºi convingã colegii în
cadrul seminarului ºtiinþific; (b) sã fi fost capabil de a
obþine rezultate originale validate de micro-comunitatea
ºtiinþificã (internaþionalã) din care face parte. Este clar cã
majoritatea acestor rezultate originale nu vor conta la scarã
istoricã dar ele au importanþa lor: eliminã o serie de
posibilitãþi, aduce mici clarificãri, constituie o motivaþie
pentru alþii, ajutã la formarea altor profesioniºti, etc. În acest
mod teoria finalã care închide un domeniu datoreazã
indirect destul de mult background-ului, chiar dacã meritul
principal revine altor factori (geniului unuia dintre noi, puþin
noroc, etc.). Abdus Salam avansa chiar o cifrã: dintre o mie
de profesioniºti, unul va reuºi sã obþinã un rezultat
remarcabil. Cu alte cuvinte, o þarã care doreºte sã obþinã
cîteva rezultate remarcabile trebuie sã susþinã un sistem de
multe mii de oameni bine pregãtiþi ºi bine selectaþi, care sã
formeze background-ul. La apartenenþa la background aº
mai aduce o nuanþã legatã de vîrstã: pot considera ca
fãcînd parte din background pe un tînãr care a probat
punctul (a) de mai sus ºi care a îndeplinit punctul (b)
mãcar prin cîteva rezultate (articole, etc.)
Din punctul meu de vedere apartenenþa la background
este principalul criteriu care trebuie sã regleze relaþiile
dintre cei din mediul academic. Toþi cei care aparþin acestui
background trebuie consideraþi egali. Este de altfel ºi
sensul faimoasei sintagme peer review. Consideraþiile
legate de vîrstã sînt secundare ºi trebuiesc limitate la
regulile normale de politeþe care prevãd cã unei persoane
mai în vîrstã trebuie sã îi arãtãm un plus de deferenþã (în
schimbul cãreia ºi cei mai tineri aºteaptã la rîndul lor un
comportament amabil ºi lipsit de stridenþe).
De asemenea, aº propune sã lãsãm ca viitorul sã
decidã cine vor fi cei care vor ieºi din background cu
rezultate remarcabile ce vor fi citate ºi peste 50 de ani.
(Nu vreau sã spun cã nu existã diferenþe între cei din
background dar cred cã orice afirmaþie legatã de astfel de
diferenþe trebuie sã prezinte ºi metoda de departajare:
scientometricã sau peer-review, adicã o comisie agreatã de
toate pãrþile).
Evident cã un plus de respect se poate obþine în
anumite circumstanþe dintre care voi enumera cîteva
specifice vieþii academice. Cred cã X poate sã se aºtepte
la un plus de respect de la Y dacã:
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§ A þinut un ciclu de lecþii bune (pe domeniul de
competenþã) care l-au influenþat pe Y, i-au lãmurit
puncte delicate ale unei teorii;
§ I-a pus în mînã cãrþi ºi articole bune ºi a putut sã îl
lãmureascã în caz de blocaj;
§ A fost cel care i-a indicat o problemã interesantã de
studiu care s-a dovedit într-adevãr fertilã, eventual au
fost co-autori ai unor lucrãri ºtiinþifice;
§ În cadrul seminariilor ºtiinþifice a reuºit sã interacþioneze
pozitiv cu diverºii colegi în timpul expunerilor ºi sã
aducã un plus de claritate (cum spunea un coleg
matematician: în cadrul seminarului ºtiinþific se vede
cine este boierul!);
§ În cazul în care a fost în poziþii de decizie (de exemplu
membru într-o comisie de examen, membrul al unui for
de conducere, etc.) a luat decizii echilibrate care nu au
afectat în mod nejustificat destine;
§ A ºtiut mereu sã rezolve situaþiile dificile, de conflict,
polemicile, etc. într-un spirit amabil judecînd
argumentele celuilalt pe o scarã valoricã de la 1 la 10
(ºi nu doar cu 0 ºi 1 caz în care existã tentaþia
exclusivismelor);
§ Nu s-a ferit sã admitã public cînd a greºit, cînd a
reacþionat exagerat;
§ A fost dispus sã îºi asume mici riscuri combãtînd
public unele nedreptãþi sau aberaþii ale sistemului
academic evitînd tentaþia comodã de a îºi justifica
tãcerea prin pragmatism, etc.
Lista rãmîne, fireºte, deschisã dar nu constituie un ideal
de neatins: personal am întîlnit cîteva persoane pe care le
pot încadra în schema de mai sus ºi cãrora am încercat sã
le arãt un plus de deferenþã.
Evident poate apãrea cazul în care X considerã cã i se
cuvin foarte multe bile albe iar Y nu se comportã conform
acestei aºteptãri. Ce e de fãcut ? Personal cred cã situaþia
nu trebuie dramatizatã. Într-un astfel de caz mi-aº propune
sã mã comport cît mai politicos în situaþiile în care trebuie
sã interacþionez cu Y ºi nu aº lungi inutil discuþiile despre
problemele globale ale omenirii dacã am alte pãreri. Cea
mai nefericitã rezolvare a situaþiei în care X reclamã mai
multe bile albe decît este dispus Y sã îi dea este cea în
care X este perpetuu într-o misiune de pedepsire: cum
deschide Y gura îl executã fãrã milã demonstrînd cît mai
zgomotos ºi fãrã drept de apel cã greºeºte ! Mi se pare
absurd ca prin acest comportament X sã spere la un plus
de respect. Dimpotrivã, va arãta celor din jur cã este
mãcinat de anumite frustãri intelectuale ! Mi se pare mult
mai corect ca sã ne folosim energia nervoasã pentru a
combate pe cei care pretind cã fac parte din background
dar de fapt nu sînt.
Aº încheia spunînd doar cã acest mic ghid de
comportament mi-a apãrut ca fiind cel mai potrivit o datã
cu trecerea timpului; este vorba de a gestiona cît mai bine
orgoliul personal cu bunele relaþii. Este posibil ca în urmã
cu ani sã mã fi abãtut de la regulile de mai sus, dar îmi
place sã cred cã am evoluat, ceea ce este un semn cã
speranþa nu este pierdutã la nici o vîrstã !
Dan Radu Grigore
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Spre Europa prin bibliotec\
Cu toate cã pare o instituþie conservatoare, veche de la
începutul lumii, biblioteca începe sã þinã pasul cu modernizarea rapidã din utimele decenii. Clasicul fiºier începe sã
fie doar obiect de muzeu. Baza de date accesatã via
internet este deja o realitate. Accesul online la revistele
electronice este iarãºi o realitate. Informaþia circulã aproape
instantaneu. Dacã este nevoie de o informaþie, nu se mai
cautã în fiºiere prãfuite, ci direct pe net. Este simplu ºi fãrã
efortul pe care îl fãceau generaþiile anterioare pentru
extragerea informaþiilor. Este drept cã ºi pentru a pune o
informaþie pe internet este o muncã foarte migãloasã.
În bibliotecã, pe lângã biblioteconomia clasicã, a apãrut
informatizarea. Aceasta a dus la multe bulversãri. Nu
vorbim despre curajul de a apãsa un buton al calculatorului, nu vorbim despre posibilitatea de a comunica în
limba englezã, nu vorbim de lipsa de experienþã în accesul
pe internet, pentru cã toate acestea sunt lucruri depãºite
acum. Bibliotecarii au fost nevoiþi sã þinã pasul cu modernizarea. Pot sã spun cã au fost paºi timizi, deºi presiunea
din afarã era din ce în ce mai mare. Treptat, fiecare
bibliotecã a început sã se modernizeze, în funcþie de
fondurile pe care le avea la dispoziþie. S-a pornit cu un
calcultor, de multe ori primit din cine ºtie ce donaþie. Aºa a
fost ºi cazul Bibliotecii IFIN-HH. Apoi au fost luate
programe gratuite, sau au fost create programe proprii, ºi
s-a muncit cu entuziasm pentru construirea bazelor de
date. Fiecare a lucrat în stil propriu ºi cu mult orgoliu. Era
un început fãrã experienþã ºi, evident, fãrã nici o strategie.
Ca atare, totul s-a dezvoltat necontrolat ºi fiecare a instituit
un mod propriu de structurare a propriilor baze de date.
Lipsind coordonarea generalã, s-a ajuns ca în zicala: câte
bordeie, atâtea obiceie. Când s-a dorit sã se punã în
comun resursele bibliotecilor, s-a constatat cã, pentru
regãsirea informaþiei, câmpurile nu erau recunoscute, astfel
cã nu se putea ajunge la rezultatul dorit. A devenit clar
pentru toatã lumea cã trebuie o coordonare, dincolo de
orice orgolii, pentru a avea un limbaj unic de comunicare în
regãsirea informaþiei.
În acest caz, regãsirea informaþiei se poate face doar
dacã bazele de date au un limbaj standardizat, conform
unor norme de biblioteconomie internaþionale precum, de
exemplu, formatul MARC, adicã Machine Readable

Cataloging. De asemenea, trebuie respectat cu sfinþenie
manualul ISBD, adicã International Standard Bibliographic
Description, privind catalogarea pentru publicaþiile
monografice ºi pentru publicaþiile seriale.
S-a simþit nevoia ca bazele de date sã fie puse în
comun pentru a avea, pe o anumitã arie geograficã sau pe
un domeniu, informaþii despre resursele documentare din
biblioteci. Pentru biblioteci au fost concepute portaluri
specializate în regãsirea informaþiei în baze de date diferite.
Accesul se face prin protocolul internaþional Z39.50 (ISO
23950) care are rolul de a cãuta ºi de a regãsi informaþia în
diverse sisteme.
Pe de altã parte, bibliotecarii trebuie sã colaboraze cu
specialiºtii IT, chiar dacã, pentru foarte mulþi, pare cam
anacronic acest gen de alãturare. Marile edituri ºi marile
companii construiesc baze de date uriaºe, din ce în ce
mai rafinate. Pentru aceasta au fost puºi sã lucreze
împreunã specialiºti IT ºi bibliotecari cu mare experienþã în
regãsirea informaþiei în baze de date. În fond, bibliotecarul
cunoaºte psihologia, comportamentul ºi aºteptãrile
utilizatorului.
În acelaºi timp, cantitatea de informaþie pe internet este
imensã ºi trebuie gestionatã în mod raþional. Deja se
vorbeºte despre e-content ºi despre filozofia acestui
concept.
Pentru bibliotecari, folosirea unui limbaj cât de cât unitar
în baza de date proprie înseamnã garanþia cã informaþia,
pe care a introdus-o, poate fi regasitã cu uºurinþã de cãtre
utilizatori, chiar de cãtre cei de la distanþã prin intermediul
portalurilor specializate. Distanþele dintre biblioteci nu mai
sunt o barierã, iar scopul ultim este atins: informaþia a fost
localizatã. În fond, aceasta este misiunea nobilã ºi strãveche a bibliotecarului universal: sã punã informaþia la
dispoziþia utilizatorilor. Comentând vechimea meseriei de
bibliotecar, se ºtie cã în vechiul imperiu asiro-babilonian
existau biblioteci din tãbliþe de lut. Pe unele din aceste
tãbliþe au fost descoperite liste de titluri precum un fiºier
de bibliotecã.
Credem cã efortul de înnoire din domeniul biblioteconomiei, uneori fãcut cu multã umilinþã, va ajuta sã intrãm
în Europa pe o structurã standard universalã.
Vali Grigore

Ü continuare din pag. 1
Inaugurarea microBqLab
trebuie sã mãsoare cu acurateþe fondul natural de radiaþii.
Inaugurarea din luna iulie a laboratorului a declanºat o
serie de noi preocupãri atât în cadrul Institutului de Fizicã
ºi Inginerie Nuclearã Horia Hulubei, cât ºi la nivel
internaþional. Astfel s-a pus deja problema extinderii
domeniilor de cercetare abordate cu domenii noi din fizica
fundamentalã ºi astrofizicã. Concret, la sfârºitul lunii iulie
laboratorul a fost vizitat de cãtre profesorul Klauss Rolfs
(Germania) specialist în fizica acceleratorilor pentru ca mai
apoi sã primeascã în luna noiembrie vizita profesorului
Mario Bertaina (Italia) specialist în astrofizicã (fizica
miuonilor atmosferici).
În luna decembrie este programatã o întâlnire internaþionalã, invitaþii fiind profesorii Masahiro Teshima (Max Planck

Institüt) ºi Andreas Haungs (FZK), ambii din Germania.
În paralel cu aceste vizite deosebit de importante
pentru institut, laboratorul microBq îºi desfãºoarã activitãþile
curente legate de desfãºurarea contractului: finalizare etape
de contract, achiziþie de aparaturã specialã, noi
experimente privind implementarea tehnicilor de mãsurare
pentru care a fost proiectat.
Un alt front important de lucru este extinderea laboratorului subteran pentru activitãþi legate de fizica particulelor
la energii înalte ºi de spectrometrie alfa ºi beta de înaltã
performanþã (prin intermediul unei propuneri de proiect
IMPACT), dar ºi a unui laborator suprateran, prin construcþia unui complex integrat ºtiinþific, un viitor real Centru de
Excelenþã în oraºul Slãnic Prahova.
Vezi ºi pagina web http://microbq.nipne.ro
n
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Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Fizica Materialelor în Topul Cercetãrii
din Cartea Albã a Cercetãrii din România
La începutul lunii aprilie 2006, site-ul www.ad-astra.ro a
publicat Cartea Albã a Cercetãrii din România
reprezentând rezultatele unui proiect care inventariazã
numãrul de articole ISI publicate de unitãþi de cercetare
româneºti în diverse domenii în perioada 2001-2005.
Motorul de cãutare a Listei instituþiilor cu activitate de
cercetare din România implicã paºii: Cartea albã a
cercetãrii din România > Instituþii > Articole indexate în
20012005 (pe ani sau global) ºi Articole publicate în
20012005.
În urma studiului clasamentelor publicate de site, am
desprins urmãtoarele concluzii selective cu referinþã la
Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica
Materialelor (INCDFM):
Clasamentul general
În clasamentul general, INCDFM ocupã locul 7 dupã 4
universitãþi, IFIN-HH ºi Institutul de Chimie Macromolecularã Petru Poni (al Academiei Române).
În cazul institutelor naþionale, INCDFM ocupã locul 2
dupã IFIN-HH cu un total de 584 de articole publicate în
intervalul menþionat. Normarea la personalul de cercetare ar
conduce însã în mod evident la ocuparea detaºatã a
primului loc.
Într-adevãr, în clasamentul universitãþilor (Tabel 2 ºi 3),
prima clasatã (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaºi)
are o pondere de 25,6 articole publicate în 2006 ºi de 18, 2
articole în 2005 la 100 de cadre didactice. Luând drept
comparaþie anul 2005 ºi un personal de cercetare de circa
160 de cercetãtori, INCDFM are o pondere de 84,1 articole
publicate în 2005 la 100 de cercetãtori, ceea ce înseamnã
Optica atomicã în spaþiu cosmic
Fizicienii concep scenarii în cadrul unei noi misiuni în spaþiu
care ar putea realiza un ºir de experimente din fizica
fundamentalã. Misiunea, care ar putea include plasarea
unui interferometru atomic în afara cabinei spaþiale, are ca
scop observarea pentru prima oarã a efectelor gravitaþiei
cuantice. Alte instrumente vor observa violãrile cu privire la
principiul echivalenþei  unul din fundamentele relativitãþii
generale  precum ºi abaterile de la gravitaþia Newtonianã,
care ar putea releva existenþa dimensiunilor mai mari.
Aceste instrumente ar putea chiar cãuta particulele
ipotetice de materie întunecatã numite axioni.
Asupra cazului heliului lipsã
Astrofizicienii se pare cã au rezolvat problema încurcatã
privind întrebarea de ce în aºa mare mãsurã existã mai
puþin heliu-3 în univers decât pretinde cosmologia standard
ºi teoriile asupra evoluþiei stelare. Peter Eggleton de la
Laboratorul Naþional Lawrence Livermore din SUA ºi colegii
de la Universitatea Monash din Australia au calculat cã
atunci când îmbãtrânirea stelelor de masã micã produce
creºterea lor pentru a deveni gigantice roºii, o mare
cantitate de heliu-3 pe care ele au produs-o este împinsã în
jos în interiorul fierbinte al stelelor, unde este apoi ars.
Rezultatul sugereazã cã înþelegerea noastrã asupra Big
Bang-ului este corectã. (Sciencexpress 1133065)
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de aproape cinci ori mai mare decât productivitatea
ºtiinþificã a celei mai bine clasate universitãþi din þarã.
Aceastã statisticã poate fi evident extinsã ºi în cazul
întregii perioade 2001-2005 dar concluziile rãmân în esenþã
aceleaºi. Iatã tabelul productivitãþii ºtiinþifice rezultat în
urma calculului pe baza datelor din CARTEA ALBÃ...
(luând în considerare cea mai favorabilã situaþie pentru
contra-competitorii universitari în privinþa numãrului de
cadre didactice):
Nr. Instituþie
1 INCDFM
2 Univ. Bucureºti
3 Univ. Cuza Iaºi
4 Univ. Babeº-Bolyai
Cluj
5 Univ. Politehnica
Bucureºti

Nr. art.
584
1548
843
1115

Nr. Nr. art. la 100
cercetãtori de cercetãtori
160
365,0
1477
104,8
863
97,6
1262
88,3

1139

1651

68,9

Menþionãm cã datoritã lipsei cifrelor de personal ale
unitãþilor din reþeaua Institutelor Naþionale nu am putut
extinde calculul ºi în acest caz. În concluzie, productivitatea ºtiinþificã reflectatã prin publicaþii în ultimii 5 ani
aratã cã INCDFM are o ratã de peste 3,5 ori mai mare
decât cea mai bine clasatã universitate.
Clasamentul pe domenii
În clasamentul pe domenii, INCDFM ocupã locul 4 în
cazul domeniului de Fizicã la impact ºi locul 3 la numãr total
de articole dupã IFIN-HH ºi Univ. Bucureºti (Tabel 1).
Pe de altã parte, INCDFM ocupã locul 1 ca lider de
necontestat în cazul domeniilor:
-Fizica materiei condensate (Tabel 2)
-Fizicã aplicatã (Tabel 3)
-Ingineria materialelor (Tabel 4)
-ªtiinþa materialelor (Tabel 5)
În acest caz trebuie menþionat impactul foarte mare al
articolelor publicate în raport cu urmãtoarele unitãþi de
cercetare clasate. Astfel, în cazul domeniilor: Fizica materiei
condensate ºi Ingineria materialelor, impactul aferent
publicaþiilor INCDFM este cu 75%, respectiv 45% mai mare
decât cea a urmãtorilor clasaþi.
Trebuie remarcat cã existã institute naþionale care
ocupã locuri depãrtate de top în cadrul domeniilor pe care
le reprezintã în mod oficial.
Harta cercetãrii din România
Aceastã hartã (www.ad-astra.ro) aratã ponderea importantã a institutelor de fizicã în ansamblul pãrþii vizibile a
cercetãrii româneºti. În cazul INCDFM se observã cã
ponderea este comparabilã cu cea a IFIN-HH, iar colaborãrile preferenþiale în cadrul articolelor publicate sunt cele cu
Universitatea Bucureºti, INCDFLPR, Institutul de Chimie
Fizicã al Academiei Române ºi Universitatea Politehnica
Bucureºti.
F. Vasiliu,
Director adjunct al INCDFM
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Tabel 1: Lista instituþiilor din România cu activitate de cercetare: Fizicã
Nr. Instituþie
1 INCD pentru Fizicã ºi Inginerie Nuclearã Horia Hulubei (IFIN-HH)
2 Universitatea Bucureºti
3 INCD pentru Fizica Laserilor, Plasmei ºi a Radiaþiei (INFLPR)
4 INCD pentru Fizica Materialelor (INCDFM)
5 Institutul de Fizicã Atomicã (IFA)
6 Universitatea Alexandru Ioan Cuza
7 Universitatea Babeº-Bolyai
8 Universitatea Politehnica Bucureºti
9 Universitatea de Vest
10 INCD pentru Tehnologii Izotopice ºi Moleculare (INCDTIM) Cluj

Localitate
Bucureºti
Bucureºti
Bucureºti
Bucureºti
Bucureºti
Iaºi
Cluj Napoca
Bucureºti
Timiºoara
Cluj Napoca

Impact Nr. art.
1443.954
609
1010.320
474
789.583
434
681.461
461
590.037
193
471.275
370
460.676
414
308.886
285
192.313
136
148.782
105

Tabel 2: Lista instituþiilor din România cu activitate de cercetare: Fizica materiei condensate
Nr. Instituþie
Localitate
1 INCD pentru Fizica Materialelor (INCDFM)
Bucureºti
2 Universitatea Babeº-Bolyai
Cluj Napoca
3 INCD pentru Fizica Laserilor, Plasmei ºi a Radiaþiei (INFLPR)
Bucureºti
4 Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Iaºi
5 Universitatea Bucureºti
Bucureºti
6 Universitatea de Vest
Timiºoara
7 Universitatea Politehnica Bucureºti
Bucureºti
8 INCD Fizicã Tehnicã Iaºi
Iaºi
9 INCD pentru Microtehnologie (IMT)
Bucureºti
10 Institutul de Chimie Fizicã I.G. Murgulescu (Academia Românã)
Bucureºti

Impact
259.051
147.477
110.609
93.205
71.683
39.466
32.475
31.438
30.545
27.345

Nr. art.
162
176
74
75
52
37
34
31
22
18

Tabel 3: Lista instituþiilor din România cu activitate de cercetare: Fizicã aplicatã
Nr. Instituþie
Localitate
1 INCD pentru Fizica Materialelor (INCDFM)
Bucureºti
2 INCD pentru Fizica Laserilor, Plasmei ºi a Radiaþiei (INFLPR)
Bucureºti
3 Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Iaºi
4 Universitatea Bucureºti
Bucureºti
5 Universitatea Politehnica Bucureºti
Bucureºti
6 Universitatea Babeº-Bolyai
Cluj Napoca
7 INCD pentru Microtehnologie (IMT)
Bucureºti
8 INCD Fizicã Tehnicã Iaºi
Iaºi
9 INCD pentru Optoelectronicã (INOE-2000)
Bucureºti
10 Universitatea de Vest
Timiºoara

Impact
332.188
290.996
237.720
131.998
124.885
103.617
55.811
50.361
46.086
37.502

Nr. art.
244
189
190
114
119
166
38
55
34
30

Tabel 4: Lista instituþiilor din România cu activitate de cercetare: Ingineria materialelor
Nr. Instituþie
Localitate
1 INCD pentru Fizica Materialelor (INCDFM)
Bucureºti
2 INCD pentru Fizica Laserilor, Plasmei ºi a Radiaþiei (INFLPR)
Bucureºti
3 Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Iaºi
4 Universitatea Politehnica Bucureºti
Bucureºti
5 Universitatea Bucureºti
Bucureºti
6 Institutul de Chimie Fizicã I.G. Murgulescu (Academia Românã)
Bucureºti
7 Universitatea Babeº-Bolyai
Cluj Napoca
8 INCD Fizicã Tehnicã Iaºi
Iaºi
9 Institutul de Chimie Macromolecularã Petru Poni (Academia Românã)
Iaºi
10 Universitatea Tehnicã Gheorghe Asachi
Iaºi

Impact Nr. art.
322.380
258
223.253
175
209.209
208
171.486
239
149.431
130
123.026
104
101.748
91
99.699
93
69.040
131
66.719
140

Tabel 5: Lista instituþiilor din România cu activitate de cercetare: ªtiinþele materialelor, multidisciplinare
Nr. Instituþie
Localitate
Impact
1 INCD pentru Fizica Materialelor (INCDFM)
Bucureºti
273.344
2 Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Iaºi
182.020
3 INCD pentru Fizica Laserilor, Plasmei ºi a Radiaþiei (INFLPR)
Bucureºti
134.310
4 Universitatea Politehnica Bucureºti
Bucureºti
125.788
5 Universitatea Bucureºti
Bucureºti
125.361
6 INCD Fizicã Tehnicã Iaºi
Iaºi
94.717
7 Universitatea Babeº-Bolyai
Cluj Napoca
86.835
8 Institutul de Chimie Fizicã I.G. Murgulescu (Academia Românã)
Bucureºti
78.730
9 INCD pentru Microtehnologie (IMT)
Bucureºti
51.658
10 Universitatea Tehnicã Gheorghe Asachi
Iaºi
50.823
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Nr. art.
222
173
116
155
111
87
78
59
40
82
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Aspecte privind cercetarea [tiin]ific\ în Cehia
Pentru o mai bunã imagine privind politica ºi strategia
cercetãrii în Romania dar ºi cum trebuie construitã reforma
 dar care este situaþia reformei la noi; am început
reforma ?, cam în ce perioadã a derulãrii reformei suntem
? sau vorba domnului Pleºu sã ne liniºtim cã românii sunt
într-o continuã stare de reformã  o soluþie poate fi
reprezentatã de studiul comparativ al altor sisteme de
cercetare, mai ales al sistemelor cu bune rezultate.
Din acest punct de vedere o propunere poate fi
sistemul din Republica Cehia cu care se pot aduce
argumente privind similaritatea cu perioada ideologicã ºi
faptul cã startul la normalitate a fost dat aproximativ în
acelaºi timp, sã spunem 1990. Desigur trebuie luate în
seamã ºi alte date iniþiale ale problemei: comparativ cu noi,
cehii au avut o capitalã central europeanã câteva sute de
ani, au avut universitãþi de notorietate cu mult înaintea
noastrã ºi o intelectualitate care a constituit o adevãratã
solidaritate depãºind starea de erudiþie ºi de club, impunându-se chiar în momente dificile  a se vedea primãvara
de la Praga ºi viitorul preºedinte Havel  asta când în
România dizidenþa realã era reprezentatã mai sigur de
demersuri individuale, cazul de exemplu al Doinei Cornea
ºi al muncitorului Vasile Paraschiv, iar în momentul când
cineva a încercat sã cristalizeze ceva, vezi Paul Goma,
intelectualii noºtrii au evitat cu grijã...
Poate nu sunt aspecte de comentat într-o revistã cum
este CdF aceste aspecte de istorie recentã dar sunt sigur
cã asincronismul nostru la lumea civilizatã se datoreºte în
mãsurã decisivã intelectualitãþii, indeciziei, obedienþei în
multe cazuri, a modului în care a ºtiut sã efectueze
dialogurile ºi mai ales dupã modul cum se implicã. Sunt
sigur cã mentalitatea a fãcut diferenþa.
Politica naþionalã pentru cercetare-dezvoltare în Cehia
a fost aprobatã de Guvernul ceh la 5 ianuarie 2000.
În perioada 1991-1994 cercetarea din Republica Cehã
a fost evaluatã cu experþi din Germania, guvernul ºi
comunitatea ºtiinþificã apreciind cã modelul german este
unul de referinþã ºi mai apropiat ca obiective.
Formularea politicii a fost finalizatã de Ministerul
Educaþiei, Tineretului ºi Sportului în cooperare cu:
- Academia de ºtiinþe
- Agenþia naþionalã de granturi (o organizaþie naþionalã
care nu existã în România)
- Consiliul universitãþiilor
- Conferinþa naþionalã a rectorilor
- Confederaþia industriei (relaþie care nu este statuatã în
România)
- Asociaþia organizaþiilor neguvernamentale din cercetare
(care deasemenea nu existã în România).
De remarcat aceastã ultimã implicare cu rol de referinþã
pentru societatea civilã, în esenþã fiind vorba de o relaþie
democraticã de transparenþã ºi de promovare pe alte
canale decât cele guvernamentale.
Sistemul prezentat opereazã numai în ceea ce priveºte
stabilirea politicii de CD în Republica Cehã ºi nu se
confundã cu sistemul de CD.
Politica de CD este compatibilã cu urmãtoarele
obiective naþionale:
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w Specificarea prioritãþilor industriale spre domeniul de
cercetare-dezvoltare, orientate spre disciplinele ce
reprezintã un suport pentru exportul de bunuri,
tehnologie ºi servicii, cât ºi spre domeniile ce sunt
implicate în strategia economicã de lungã duratã cu
respectarea problemelor ecologice;
w Suportul financiar pentru disciplinele ce prezintã
standarde internaþionale, în special cele din domeniul
universitar, cultura, sãnãtatea ºi securitatea naþionalã
împreunã cu alte necesitãþi fundamentale;
w Suportul pentru transferul ºtiinþific ºi al cunoaºterii
tehnologice;
w Armonizarea sistemului ºi legislaþiei necesare cercetãrii-dezvoltãrii cu cele ale Uniunii Europene prin formularea ºi implementarea unor noi documente ºi crearea
condiþiilor de funcþionare.
Finanþarea a avut o tendinþã de creºtere. Astfel evoluþia
finanþãrii bugetare este redatã în continuare (conform unui
raport din anul 2001).
Anul
2000
2001
2002
2003
2004

Procentul finanþãrii bugetare
0,60 %
0,65 %
0,70 %
0,73 %
0,79 %

Bugetul pe anii 2002, 2003, 2004 a fost acordat în
funcþie de:
- Dezvoltarea economicã;
- Necesitãþile ºi prioritãþile economice;
- De modul în care sunt rezolvate proiectele anterioare
ºi de eficienþa lor;
- De nivelul din þãrile Uniunii Europene.
Atingerea pragului de 0,7% este o problemã deosebit
de importantã în condiþiile aderãrii la comunitatea europeanã.
În acordarea finanþãrii se iau în consideraþie ºi
urmãtoarele scopuri (în aceastã ordine):
- Activitãþile ºi obiectivele pe termen lung din cercetarea ºtiinþificã fundamentalã;
- Activitãþile ºi domeniile de mare risc din cadrul
cercetãrii aplicative;
- Transferarea rezultatelor la micii ºi medii întreprinzãtori
care nu au propriile resorturi sau capacitãþi de cercetare
dezvoltare.
Astfel, contribuþiile finanþãrii maxime din fonduri publice,
în funcþie de tipul cercetãrii, sunt urmãtoarele:
- Cercetarea fundamentalã 100% din costuri;
- Cercetarea aplicativã 50% din costuri;
- Dezvoltarea 25% din costuri.
Contribuþiile maxime de mai sus pot fi depãºite cu
urmãtoarele procente ºi în urmãtoarele condiþii:
- 10% când contribuþia se referã la transferul spre
întreprinderile mici ºi medii;
- 10% când contribuþia se referã la proiecte de
cercetare implicate în regiuni cu standarde foarte slabe
economice;
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- 10% când contribuþiile se referã la o cercetare
implicatã în sectoare administrate de guvern;
- 15% pentru proiecte câºtigãtoare din Proiecte Cadru
europene.
De menþionat cã modelul ceh de finanþare se bazeazã
pe directiva europeanã EU 96/C 45/5-16, iar bugetul este un
instrument al politicii CD ºi nu un scop în sine.
Dar nu pot fi depãºite urmãtoarele nivele chiar cu excepþiile prezentate mai sus:
- 75% pentru cercetarea aplicativã,
- 50% pentru dezvoltare.
Modul de construcþie ºi de control al bugetului din
domeniul CD este optimizat ºi prin faptul cã în structura
sistemului CD din Republica Cehã apare un Consiliu al CD,
cu rol de analizã, filtrare ºi decizie asupra acordãrii finanþãrii înainte ca bugetul sã intre în Parlament ºi Senat.
Urmãtoarele reguli sau principii sunt utilizate temporar
pentru divizarea ºi promovarea bugetului pentru ca politica
sã nu devinã simple declaraþii:
w CD privind apãrarea va fi finanþatã din fonduri separate.
w Cercetarea neorientatã este finanþatã prin grant-uri
oferite unor propuneri de vârf ce vor fi evaluate pe baza
tendinþelor internaþionale (chiar cu experþi strãini) ºi nu
poate depãºi 11% din fondul total de cercetare. Se vor
promova pe acest tip de alocare echipe care sunt
competitive ca performanþã ºtiinþificã în comunitãþile
ºtiinþifice.
w Cercetarea realizatã în cadrul universitãþilor ºi care este
legatã de procesul de educaþie, este o cercetare fãrã
prioritate ºi nu va depãºi 9% din fondurile bugetului.
w Trei sferturi din buget se alocã cercetãrii orientate cu
prioritate pentru obiectivele Republicii Cehe.
w În cercetarea orientatã, bazatã pe necesitãþi economice
sau europene, vor apãrea prioritãþi care vor sta la baza
deciziilor unor programe.
w Politica în domeniul CD este orientatã nu numai spre
obiectivele europene dar ºi spre cele naþionale.
Relaþia cu sectorul privat privind finanþarea este aceea
cã firme sau instituþii cu potenþial de cercetare pot câºtiga
proiecte iniþiate de structurile de stat pentru rezolvarea unor
anumite probleme. Nu se vor finanþa dezvoltãri ale firmelor
particulare în mod special.
Construirea bugetului se realizeazã ºi pe baza
metodologiei NABS (the Methodology of the Analyses and
Comparing the Scientific (R&D) Programmes and Budgets),
cu 13 domenii de referinþã:
1. Investigarea ºi exploatarea resurselor geologice,
2. Infrastructura, exploatarea ºi administrarea teritoriului,
3. Controlul asupra poluãrii mediului înconjurãtor,
4. Protecþia sãnãtãþii,
5. Producþia, distribuþia ºi utilizarea raþionalã a energiei,
6. Producþia agricolã ºi tehnologia aferentã,
7. Producþia ºi tehnologia industrialã,
8. Structuri ºi relaþii sociale,
9. Explorarea spaþiului,
10.Fonduri structurale pentru finanþarea cercetãrii din
universitãþi,
11.Cercetare neorientatã,
12.Alte domenii ale cercetãrii civile,
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13.Apãrare.
De menþionat urmãtoarele, comparativ cu cercetarea
româneascã:
1. Consecvenþa în aplicarea politicii: faþã de cele
prezentate nimic nu a fost modificat în ultimii 7 ani,
inclusiv mãsurile de restructurare rezultate în urma
evaluãrii sistemului de cercetare efectuat în perioada
1991-1994. În esenþã, mãsurile de restructurare în urma
evaluãrii sistemului au însemnat micºorarea domeniilor
prin eliminarea celor neperformante, ceea ce a dus la o
mai bunã administrare a bugetului. Desigur a fost un
eveniment cu destule victime, dar credibilitatea
asiguratã de evaluatorii germani a atenuat urmãrile ºi
eventualele tulburãri sociale.
2. Academia cehã a suferit o reformã esenþialã în anii
1990-1991 privind calitatea membrilor, ca for suprem în
cercetare (inclusiv în plan etic ºi moral).
3. Existã reguli stricte dupã care se acordã finanþarea:
- pentru cercetarea fundamentalã cu pondere majorã,
criteriile ISI;
- pentru cercetarea aplicativã criterii mixte: ISI, brevete
(în ordine SUA, Europa, Japonia, Cehia) dar ºi asimilarea unor produse competitive pe plan European.
Nu existã fluxuri controlate de la buget cãtre
universitãþi sau cãtre cercetarea militarã, altele decât
cele stabilite iniþial (se observã cã domeniile de
referinþã includ separate cercetarea universitarã, cât ºi
cea de apãrare, neexistând, de exemplu, un program
de securitate finanþat din buget ce poate interfera cu
alte domenii).
De comparat cu România unde domeniul universitar are o mare influenþã asupra alocãrii fondurilor din
cercetare prin: masa de evaluatori (evaluatori care în
general nu sunt evaluaþi ºi nu se ºtie întotdeauna pe ce
criterii ajung sã judece proiectele), presiunile asupra
stabilirii ierarhiilor la programele naþionale ºi asupra
finanþãrii.
4. Deciziile ºi politica cercetãrii sunt iniþiate prin consultare
cu Consiliul CD al guvernului care include pe
cercetãtorii cu rezultatele cele mai bune dupã criteriile
occidentale (ponderea deosebitã o constituie criteriile
ISI).
5. Nu au fost create noi universitãþi, au fost consolidate
cele existente, criteriile fiind comune atât pentru
institute cât ºi pentru universitãþi: doctoratele se pot
susþine ºi în cadrul institutelor.
6. În stabilirea politicii participã ºi organizaþiile
neguvernamentale reprezentate de Asociaþia
Organizaþiilor din Cercetare.
7. Transparenþa existentã, prin aceea cã, de la fondurile
alocate pânã la membrii echipei, cu performanþele lor
ºtiinþifice ºi economice, totul este cunoscut la orice
proiect.
De fapt sistemul ceh de cercetare este unul normal
pentru o comunitate ºtiinþificã tradiþionalã, normalitate
pentru care la noi nu existã un partizanat critic al
comunitãþii ºtiinþifice care doreºte sã impunã cu adevãrat
bunele obiceiuri.
M. Ignat,
ICPE-CA
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{tefan Procopiu
(19 ianuarie 1890 - 22 august 1972)

Academicianul ªtefan Procopiu, Profesor la Universitatea Al. I. Cuza din Iaºi are importante contribuþii în studiul
magnetismului, electricitãþii ºi opticii ºi face parte dintr-o
generaþie de oameni de seamã de care a avut noroc þara
noastrã. Mulþi dintre aceºtia au trecut o vreme prin Paris,
dar extrem de puþini sînt cei care au rãmas în Franþa dupã
terminarea studiilor sau susþinerea doctoratului. Cei întorºi
acasã au ajuns cu toþii profesori celebri care au creat o
pleiadã de specialiºti în jurul lor.
Sã urmãrim cum s-a format acest savant. La 19
ianuarie 1890 se naºte la BÎRLAD, ªtefan, primul fiu al
Catincii Procopiu, casnicã ºi al lui Emanoil Procopiu,
slujbaº la Tribunalul TUTOVA. Mama lui Procopiu este fiica
þãranului rãzeº Gheorghe TAªCÃ din satul BÃLÃBÃNEªTI
aflat la 15 km de BÎRLAD. Bunicul lui ªTEFAN avea pãmînt
în acest sat udat de pîrãul JURAVÃÞ, afluent al Bîrladului.
Aici îºi petrecea vacanþele ªTEFAN împreunã cu numeroºii
sãi fraþi ºi veriºori. Copiii scãpau astfel de nãduºala oraºului
trãind în aerul curat de la þarã unde puteau sã se joace în
voie. Probabil cã aici a învãþat Procopiu sã fluiere cu
degetele în gurã ca bãieþii de se auzea la mare depãrtare.
Bunicul spunea cã numai munca poate aduce bucuriile
vieþii ºi cinstirea din partea semenilor. Din acest motiv
credea cã omul trebuie sã se deprindã de timpuriu sã
munceascã aºa cã fiecare copil avea o treabã a lui de
îndeplinit. De pildã bãieþii mergeau cu vitele la pãscut ºi la
adãpat sau ajutau la muncile de pe cîmp. Bunica vãzînd
cã nepotul ªTEFAN citea mai tot timpul îi mai zicea: mai
lasã mãi bãiete terfeloagele celea cã ºi un popã tot se mai
dã la cele lumeºti.
Urmeazã ªcoala primarã ºi apoi Liceul ROªCA
CODREANU la BÎRLAD. În timpul liceului Procopiu citea
foarte mult mai ales lucrãri ºtiinþifice care îi dãdeau
informaþiile necesare elaborãrii disertaþiilor pe care le
prezenta în faþa colegilor în cadrul Societãþii STROIE
BELOESCU. Informaþiile cu privire la activitatea sa în timpul
liceului se pot obþine citind însemnãrile sale care relateazã
cu lux de amãnunte activitatea sa ca elev. De altfel ºi pe
urmã, cînd era student sau profersor nota cu rigurozitate
toate studiile pe care le fãcea cît ºi ideile noi ce îl frãmîntau
cu privire la noi fenomene sau explicaþii originale ale unor
fenomene cunoscute cu scopul realizãrii unor noi lucrãri.
Din fericire majoritatea caietelor de însemnãri s-au pãstrat.
Multe dintre preocupãrile sale ºtiinþifice din timpul liceului,
ca de pildã problema energiei sau cauzalitatea vor fi reluate
în activitatea sa viitoare. La bacalaureat este clasat primul,
comisia fiind condusã de Profesorul Haralamb VASILIU de
la Universitatea din Iaºi. Se înscrie la ªTIINÞE NATURALE,
facultate pe care o pãrãseºte relativ repede cãci nu îi plãcea
modul vetust de predare a cursurilor ºi se înscrie la FIZICOCHIMICE. Pe atunci nu exista o Facultate separatã de
Fizicã ºi una de Chimie. Cu toate acestea acest învãþãmînt
a dat mulþi oameni de seamã cu importante contribuþii la
dezvoltarea þãrii noastre.
Pentru a-ºi asigura banii necesari existenþei se angajeazã ca pedagog la LICEUL INTERNAT, Director fiind Mihai
TOMIDA, profesor de ªtiinþe Naturale. Renunþã relativ
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repede la ocupaþia de pedagog cînd reuºeste sã obþinã o
bursã în urma concursului susþinut în faþa comisiei a cãrui
preºedinte era Petru PONI iar din comisie mai fãceau parte
Profesorii RALET, HURMUZESCU, POPOVICI ºi POMPEI.
Se putea acum ocupa numai de învãþãturã. Este student
între anii 1908 ºi 1912 ºi dupã susþinerea licenþei în Fizicã,
devine asistent al Profesorului Dragomir HURMUZESCU pe
care îl urmeazã apoi la Bucureºti unde rãmîne din 1913
pînã în 1919, cînd i se acordã o bursã la Paris spre a-ºi
pregãti teza de doctor în Fizicã.
Înainte de plecare publicã o serie de articole, unele
chiar din timpul studenþiei, în diferite reviste ca NOUA
REVISTÃ ROMÂNÃ sau REVISTA ªTIINÞIFICÃ V.
ADAMACHE.
Dar cel mai important articol al sãu apare în 1912 la
ANN. SCIENT. UNIV. IASSY Tom 7 pag. 280-290 ºi se
intituleazã Sur les éléments dénergie. Articolul este urmat
de un alt articol Détermination du Moment Magnetique
moléculaire par la théorie des quanta M. Planck, publicat
în Bul. Sci. Acad. Roum / Tom 1 (1913) pag. 151-157.
Plecînd de la teoria cuantelor dezvoltatã de MAX PLANCK
în 1900, calculeazã valoarea magnetonului teoretic
cunoscut azi ca MAGNETONUL BOHR  PROCOPIU.
Aceastã denumire a fost introdusã prin Standarul de Stat
STAS 2848-61. Lucrarea aceasta îi aduce consacrarea în
lumea ºtiinþificã alãturi de savanþi de renume mondial. Iatã
de pildã ce scrie O. von AUVERS în cunoscutul tratat de
Chimie GAMELINS BUCH der ANORGANISCHEN CHEMIE,
8-te Aufl. BERLIN 1934: Auf grund von Vorstellungen die
sich mit dem späteren Bohrschen Atommodel decken, hat
als erster ST. Procopiu das magnet. Moment eines in
einer Wasserstofbahn umlaufenden Electron berehnet
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(Dieses wurde spatter als Bohrsches Magneton
bezeichnet) das sich mit den heutigegeltigen Zahlen fûr
e/m = 1,761x10-7 und h = 6.55x10-27 aus der Formel
µ = he/4πm zu µ = (9,174±o,o13)z10-21 berechnet. Dieses
Moment ist das quantentheorethischen Elementarquantum
des Mgnetismus und wird 1 Bohrche Magneton genant (p.
1438). Este o recunoaºtere fãrã echivoc a prioritãþii
calculãrii momentului magnetic al atomului de hydrogen. De
asemenea P. WEISS ºi G. FOÈX afirmã în lucrarea Le
Magnetisme (A. COLIN, Paris, 1926, pag. 171): Plusieurs
auteurs indépendamment (EINSTEIN, PROCOPIU,
HALMERS, WEREIDE) ont montré que la théorie des
quanta donne le moment élémentaire, he/4πm.
La Paris stã din 1919 pînã în 1924 cînd îºi susþine teza
la 5 martie. Titlul tezei: Sur la birefringence électrique des
suspensions. Conducãtorul de doctorat a fost Profesorul
AIMÉ COTTON. Teza a fost publicatã la editura MASSON
din PARIS în 1924. Pe cînd lucreazã la tezã descoperã în
1921 fenomenul de depolarizare a luminii produsã de o
suspensie de coloizi, fenomen cunoscut ca Fenomenul
PROCOPIU. Aceastã denumire a fost propusã de A.
BOUTARIC ºi J. BRETON în 1939. Întors în þarã este numit
în 1925 Profesor la Universitatea din Iaºi la Catedra de
Gravitaþie, Cãldurã ºi Electricitate. În felul acesta se
stabileºte definitiv la Iaºi. La aceastã Catedrã va lucra cu
pasiune pînã în 1962 cînd se pensioneazã.
În 1930 descoperã un nou fenomen care este cunoscut
ca EFECTUL PROCOPIU dupã cum l-au numit prima oarã
Th. HOFFBAUER ºi K. M. KOCH în revista ZEITSCHRIFT
fûr PHYSIK. Asupra acestui efect K. M. KOCH a scris ºi o
monografie la prestigioasa Editurã SPRINGER. Acest efect
este studiat ºi de ALVIN B. KAUFMAN în scopul realizãrii
unui nou tip de memorie pentru computere (Journal of
Applied Physics 36,12 (1965) p. 3928-2930).
Ca Profesor s-a impus prin talent pedagogic, claritate
ºi spiritul de sintezã concretizat în cursul tipãrit Introducere în Electricitate ºi Magnetism, publicat în anii1939/
1942. A mai publicat deasemeni în 1948 ºi cartea intitulatã
TERMODINAMICA.
Procopiu a fost primul Decan al Facultãþii de
Electrotehnicã a Politehnicii Gh. ASACHI din Iaºi. A fost
deasemeni ºi decan al Facultãþii de ªtiinþe a Universitãþii
Al. I. CUZA din Iaºi.
O altã preocupare constantã a contituit-o magnetismul
terestru contribuind la alcãtuirea HÃRÞII MAGNETICE A
ROMÂNIEI pentru perioada 1895-1954. Cu aceastã ocazie
descoperã o anomalie magneticã în Moldova pe linia IaºiBotoºani.
Calculînd media constantelor G locale în 39 de staþiuni
repartizate pe tot globul terestru ºi mãsurate în douã
epoci, 1932 ºi 1940, ajunge la concluzia cã Momentul
Magnetic al Pãmîntului a început sã creascã. Efortul
deosebit fãcut spre a dovedi prioritatea acestei descoperiri
bazatã pe calcule laborioase, face ca în dimineaþa zilei de
15 aprilie 1955 sã facã un spasm cerebral care i-a atins
centrii vorbirii. Profesorul dr. BRÎNZEI îi pune dignosticul
corect astfel cã reuºeºte sã-ºi revinã aproape complet.
Dupã acest accident a mai condus mai multe teze de
doctorat. La curs venea regulat dar stãtea într-o bancã ºi
urmãrea cu atenþie cursul citit de unul din colaboratori.
Procopiu are ºi o bogatã corespondenþã prin care
comunica cu savanþii de pretudindeni ºi cu numeroºi
corespondenþi din þarã.
La întoarcerea din refugiu din 1943 de la Alba Iulia,
Curierul de Fizicã / nr. 57 / Decembrie 2006

Laboratorul de Electricitate se mutã din Aripa din Deal a
Universitãþii (clãdirea veche) în Aripa Nouã a clãdirii la
ultimul etaj. Aici avea un cabinet ca Director de Laborator.
În cabinet avea o masã, o canapea ºi mai multe scaune pe
care erau în permanenþã întinse, chiar ºi pe parchet,
reviste deschise la articolul care avea legãturã cu preocupãrile din acel moment, aºa cã nu prea aveai unde sã te
aºezi în cabinet.
La etajul de dedesubt era Laboratorul de Chimie
Organicã unde era Profesor C. V. GHEORGHIU ºi cînd
pleca acasã fãcea un popas la etajul inferior ºi pleca însoþit
de C. V. GEORGHIU spre casã avînd totdeauna ceva de
pus la cale!
Mulþi ani a locuit cu chirie pe strada Pãcurari peste
drum de strada Ciºmeaua Pãcurari. În 1933 reuºeste sã
construiascã o casã modestã cu trei camere pe Aleea
Ghica Vodã la Copou. Se cãsãtoreºte în 1946 la vîrsta de
56 de ani cu Rodica VASILIU, Profesoarã de filozofie. Nunta
a avut loc cu discreþie la biserica din spatele Bibliotecii
Unversitare (FUNDAÞIA FERDINAND), naºi fiind profesorul
C. V. GHEROGHIU cu soþia. Se pare cã a fost o cãsãtorie
fericitã, în casã domnind o deplinã înþelegere. Înainte de
cãsãtorie Procopiu zicea cine este cãsãtorit trãieºte ca un
cîine ºi moare ca un înger. Se pare cã realitatea l-a
contrazis. Inevitabilul s-a produs ºi, în 22 august 1972,
moare în urma unui infarct la 82 de ani ºi 7 luni.
ªtefan Procopiu a afirmat: Misiunea ºcolii noastre este
sã insufle elevilor siguranþa de sine, astfel ca la terminarea
ei aceºtia sã fie capabili sã înfrunte obstacolele ºi sã-ºi
afirme personalitatea în orice competiþie viitoare. Fiecare
elev sã se simtã o forþã fizicã ºi moralã, o entitate bine
definitã. Aplicînd aceste principii a reuºit sã creeze o
ªcoalã de Magnetism care a impus direcþia de Cercetare a
Centrului de Fizicã Tehnicã din Iaºi, Institut de Cercetãri
afiliat la IFA din Bucureºti.
A publicat 177 de articole în diferite reviste din þarã ºi
strãinãtate.
Viaþa artisticã nu îi era indiferentã. A fãcut parte din
Comitetul de Direcþie a Teatrului Naþional din Iaºi ºi a
publicat articole în revistele: VIAÞA ROMÂNEASCÃ ºi
ÎNSEMNÃRI IEªENE. Unul din cei mai buni prieteni a fost
poetul George TOPÎRCEANU a cãrui dispariþie prematurã
l-a afectat enorm.
În 1964 i se acordã Premiul de Stat clasa I. În1966
primeºte Meritul ªtiinþific clasa I. A fost declarat Om de
ªtiinþã Emerit ºi Doctor Honoris Causa al Institutului Politehnic din Iaºi (1967). În1970 primeºte Steaua Republicii
Socialiste România clasa I.
Bibliografie
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Materialul a stat la baza unui interviu acordat de cãtre Directorul ªtiinþific al IFIN-HH, domnul Dr. Florin Buzatu la Radio
România Cultural în data de 29 septembrie 2006 cu ocazia împlinirii a 105 ani de la naºterea lui Enrico Fermi.

Interviu asupra fizicianului Enrico Fermi

Dacã secolul XIX a fost Secolul Chimiei, secolul XX a
fost Secolul Fizicii. Enrico Fermi, nãscut la 29 septembrie
1901, am putea spune cã a apãrut la propriu ºi la figurat
odatã cu Secolul Fizicii.
Cunoºtinþele de fizicã au evoluat atât de mult la
cumpãna dintre secole, încât dupã 1900 ea s-a separat în
fizicã experimentalã ºi fizicã teoreticã. Enrico Fermi a
moºtenit genetic ambii pãrinþi ai fizicii moderne  a fost
ultimul mare fizician experimentator ºi teoretician în acelaºi
timp.
Aceste douã trãsãturi s-au manifestat de-a lungul
întregii sale vieþi. Deºi este cunoscut în primul rând ca
descoperitorul reacþiei nucleare în lanþ, ca participant la
experimente asupra fisiunii uraniului, la construcþia primului
reactor nuclear ºi la construcþia bombei atomice, cel ce
l-a descris la 2 decembrie 1942 în codul secret de
comunicare la Washington asupra experimentelor de la Los
Alamos asupra bombei atomice l-a calificat, fãrã sã vrea,
într-o inspiratã codificare vizionarã, ca fiind navigatorul
italian care a debarcat în lumea nouã.
La cheiul european, gãsim un Enrico Fermi nãscut la
Roma, într-o familie de funcþionari. Încã din copilãrie era
foarte inventiv ºi a construit, împreunã cu fratele lui mai
mare, Giulio, un electromotor ºi aeromodele dupã schiþe
proprii. În anul 1915 Giulio a murit pe neaºteptate, iar
Enrico ºi-a înecat tristeþea în studiul matematicii ºi al fizicii.
Peste doar 11 ani, fidel pãrintelui fizicã teoreticã, a
descoperit legile statisticii ºi a pus bazele a ceea ce astãzi
numim Statisticile Fermi ce guverneazã particulele supuse
principiului excluziunii a lui Pauli.

În 1938, la doar 37 de ani, devine laureat al Premiului
Nobel pentru Fizicã. Motivaþia Juriului Nobel, la acordarea
distincþiei a fost: Pentru demonstraþiile sale despre
existenþa de noi elemente radioactive produse prin iradiere
cu neutroni, ºi pentru descoperirea corelatã a reacþiilor
nucleare generate de neutronii lenþi.
Refugiat la cheiul american, împins de curenþii
periculoºi ai celui de-al Doilea Rãzboi Mondial a trãit spiritul
vremurilor concentrându-se asupra fizicii experimentale
legate de reacþiile nucleare generate de neutroni ce au stat
la baza primului reactor nuclear, Reactorul Fermi, ºi a
primei bombe atomice. Aceasta a explodat pentru prima
oarã în deºertul Alamogordo, din New Mexico, la 16 iulie
1945. Dupã rãzboi, Fermi a activat ca profesor la
Universitatea din Chicago.
În anul 1946 Congresul SUA i-a conferit medalia Pentru
merite. În anii 50 a început sã studieze particulele
elementare cu energie înaltã ºi a publicat mai multe lucrãri
în acest domeniu.
Fermi era un om neobiºnuit de modest ºi simplu. Nu era
numai fizician de excepþie, ci ºi un profesor iubit. Le-a
insuflat elevilor lui dragostea pentru fizicã ºi i-a ajutat sã
înþeleagã spiritul eticii ºtiinþei. A trecut în nefiinþã la 28
noiembrie 1954, la Chicago.
În ultimii ani ai vieþii sale s-a ocupat de misterioasa
origine a radiaþiilor cosmice, dezvoltând o teorie conform
cãreia un câmp magnetic universal  ce acþioneazã ca un
accelerator gigant  este responsabilul energiilor fantastice
înmagazinate în particulele prezente în aceste radiaþii. Lui îi
datorãm numele dat particulei neutrino.
Dacã de numele omului Fermi ne amintim la astfel de
ocazii comemorative, în schimb în lumea fizicii ºi chimiei,
acestui nume i se asociazã unitatea de mãsurã toleratã
pentru lungimi FERMI ce corespunde aproximativ cu
dimensiunile nucleelor atomice, numele particulei elementare fermion ºi al elementului chimic Fermiun.
Vechii egipteni spuneau: Rosteºte-mi numele ºi voi trãi
veºnic; dacã comunitatea ºtiinþificã respectã contribuþia lui
Enrico Fermi prin denumirile prezentate mai înainte,
societatea l-a respectat pe timpul vieþii ºi dupã moartea lui
prin instituirea Premiului Enrico Fermi. Preºedintele SUA
Eisenhower ºi Comisia de Energie Atomicã l-a onorat pe
Fermi cu un premiu special pentru viaþa sa dedicatã fizicii
ºi mai ales dezvoltãrii energiei atomice decernat la 16
noiembrie 1954, cu 12 zile înainte de moartea sa. Premiul
Enrico Fermi instituit în 1956 este dedicat celor ce ºi-au
dedicat viaþa pe tãrâmul ºtiinþei ºi tehnologiei, dar ºi pentru
a încuraja oameni de toate vârstele sã urmeze exemplul lui.
Câºtigãtorul acestui premiu primeºte o menþiune semnatã
de Preºedintele în funcþiune al SUA ºi de Secretarul
Departamentului Energiei, o medalie de aur cu profilul lui
Enrico Fermi ºi un premiu în bani în valoare de 75.000
dolari.
Dacã pentru societate Enrico Fermi este un exemplu
demn de urmat, pentru fizicieni el rãmâne un simbol al
Secolului XX.
n
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ROCAM 2006

Physics Web
Rubricã îngrijitã de Mircea Morariu

În perioda 11  14 septembrie 2006 s-a desfãºurat la
Facultatea de Fizicã din Centrul Naþional de Fizicã
Bucureºti-Mãgurele, Conferinþa Internaþionalã ROCAM
2006 (Romanian Conference on Advanced Materials).
Aceasta a fost cea de a cincea manifestare din seria
ROCAM þinutã sub auspiciile Academiei Române ºi E-MRS
(European Materials Research Society).
Principalul organizator a fost Societatea Românã de
ªtiinþa Materialelor - Creºterea Cristalelor, societate non-profit afiliatã ca Asociaþie Naþionalã la International
Organization for Crystal Growth.
Lucrãrile conferinþei s-au desfãºurat pe 8 secþiuni:
1.Growth and characterization of inorganic crystals,
2.Growth and characterization of organic and biological
crystals,
3.Nano and microstructured materials and thin films,
4.Polymers and composite materials / Fuel cells and
hydrogen storage,
5.Plasma deposition and applications,
6.Advanced processing and characterization /
Noncrystalline solids,
7.Advanced Nuclear Materials,
8.Advanced materials: General aspects.
Conferinþa ROCAM 2006 s-a bucurat de o largã
participare internaþionalã. Din board-ul internaþional de
avizare au fãcut parte 28 personalitãþi recunoscute pe plan
mondial în domeniul ºtiinþei materialelor ºi al creºterii
cristalelor. ªi-au adus contribuþia cercetãtori din Statele
Unite, Canada, Japonia, Rusia, Ucraina, Germania, Anglia,
Franþa, Olanda, Italia, Elveþia, Serbia-Muntenegru, Bulgaria,
Spania, Portugalia, Israel, Slovenia, Ungaria, Turcia, Polonia,
Republica Moldova.
În deschiderea conferinþei Prof. Alexander Chernov
(Lawrence-Livermore National Laboratory, California, USA)
a prezentat timp de o orã o lecþie plenarã, de larg interes
în creºterea cristalelor Concepts to revisit from AFM of
inorganic and protein crystal growth in solutions. De un
deosebit interes s-au bucurat de asemenea lecþiile plenare
prezentate de Tsuguo Fukuda (Japonia), Bill Graham (UK)
ºi Sidney Lang (Israel).
Un numãr de 250 de rezumate ale lucrãrilor prezentate
în conferinþã au fost publicate în Abstract Book-ul conferinþei, editat prin grija D-lui Conf. Dr. Florin Stãnculescu.
Proceedings-ul conferinþei va fi publicat în Journal of
Optoelectronics and Advanced Materials în primele luni ale
anului 2007. Suntem îndatoraþi D-lui Prof. Dr. Mihai Popescu,
Editorul ªef al revistei pentru efortul deosebit de a publica
Proceedings-ul conferinþei.
Un moment deosebit în desfãºurarea conferinþei l-a
constituit decernarea în prima zi a titlului de PROFESOR
HONORIS CAUSA al Universitãþii din Bucureºti,
D-lui Profesor Michael Schieber, Hebrew University of
Jerusalem, fondatorul revistei de largã circulaþie internaþionalã Journal of Crystal Growth ºi al International
Organization for Crystal Growth, la care societatea
noastrã este afiliatã ca Asociaþie Naþionalã.
Un alt moment important l-a constituit decernarea în
cea de a doua zi a conferinþei, a titlului de Honorary
Member of the Romanian Materials Science-Crystal Growth
Society profesorilor Alexander CHERNOV, Bill GRAHAM,

Thomas KUECH, Sidney LANG, Tsuguo FUKUDA, Jan
PETZELT and Michael SCHIEBER pentru merite deosebite
în promovarea pe plan internaþional a ªtiinþei Materialelor ºi
Creºterii Cristalelor.
Organizatorii acestei ediþii ROCAM sunt profund îndatoraþi Rectorului Universitãþii din Bucureºti, Prof. Dr. Ioan
PÂNZARU pentru multiplele facilitãþi legate de transportul ºi
cazarea unor importanþi participanþi la conferinþã ºi de
asemenea comitetului local de organizare, care au asigurat
întreaga logisticã de desfãºurare a conferinþei ROCAM
2006. Mulþumim de asemenea domnului Director Dr. ªtefan
Frunzã, pentru facilitãþile oferite în timpul pregãtirii
conferinþei, în special cele legate de comunicarea
electronicã.
Organizatorii conferinþei sunt profund recunoscãtori
domnului Wilhelm Kappel, directorul Institutului Naþional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electricã ICPE-CA
Bucureºti, pentru suportul financiar remarcabil oferit în
logistica de organizare.
Preºedinþi ai Conferinþei ROCAM 2006,
Prof. Univ. Dr. Horia Alexandru,
Prof. Univ. Dr. ªtefan Antohe,
Universitatea din Bucureºti
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Premiul Nobel acordat pentru studii ale fondului
microundelor cosmice
John C. Mather ºi George F. Smoot au câºtigat Premiul
Nobel pentru Fizicã în 2006 pentru descoperirea formei
corpului negru ºi anizotropia radiaþiei de fond a microundelor cosmice. Descoperirea a furnizat un argument
foarte puternic asupra faptului cã Universul a fost creat în
urma unei explozii masive numite Big Bang.
Microparticulele simt strânsoarea
O nouã metodã de mãsurare a indicelui de refracþie a
particulelor de dimensiuni micrometrice a fost descoperitã
la Universitatea Australia din Queensland. Tehnica include
un laser încorporat într-o pensetã opticã ºi ar putea
conduce la îmbunãtãþiri semnificative în studiul unui larg
domeniu de microparticule incluzând celule biologice
singulare, pigmenþi de picturã ºi smog.
Bulele au memorie
Fizicieni de la Universitatea din Chicago au descoperit cã
bulele de aer au memoria modului în care ele s-au format.
Studiul lor relevã urmãtorul fapt: condiþiile iniþiale de
formare a bulelor poate afecta dinamica singularitãþii care
are loc atunci când o bulã apasã asupra unei guri de furtun.
Acest lucru ar putea avea profunde implicaþii asupra
înþelegerii altor fenomene care implicã singularitãþi, inclusiv
formarea gãurilor negre sau supernovele.
Cristale fotonice devin magnetice
Fizicieni din Germania au realizat un nou tip de cristal
fotonic prin acordul fin al proprietãþilor magnetice ale unui
material, decât al proprietãþilor electrice. Stefan Linden de
la Institutul de Cercetare Karlsruhe ºi colegii de la
Universitatea Karlsruhe au realizat cristale din perechi de
fire de aur, care acþioneazã ca atomi magnetici artificiali.
Descoperirea a deschis noi direcþii pentru manipularea
luminii la scarã nanometricã, care reprezintã una dintre
revendicãrile ºtiinþifice (Phys. Rev. Lett. 97,083902)

Obituaria
Oameni de valoare dispar dintre noi
Toamna aceasta au trecut în nefiinþã Academician
Vladimir Þopa ºi Profesor Gheorghiþã Vlãducã.
Totodatã, luna decembrie 2006 marcheazã ºi un an de
la dispariþia domnului Mircea Oncescu, personalitatea ce a
dat o tentã unicã în felul sãu institutelor de pe Platforma
Mãgurele, dar ºi existenþei Fundaþiei Horia Hulubei ºi
Curierului de Fizicã.
Curierul de Fizicã considerã cã trebuie sã dedice
articole memoriei unor colegi din IFA care au avut contribuþii
semnificative la dezvoltarea fizicii româneºti. Credem cã
viaþa ºi activitatea acestor colegi trecuþi în nefiinþã fac parte
din patrimoniul spiritual al întregii comunitãþi a fizicienilor
din România iar exerciþiul de memorie este o datorie de
onoare a foºtilor colaboratori. În continuare publicãm un
emoþionant grupaj dedicat Profesorilor Gheorghiþã Vlãducã
ºi Dorel Bally.

Mircea Oncescu

5 oct 1925 - 16 dec 2005

In memoriam  Prof. Dr. Gheorghiþã VLÃDUCÃ
La 12 noiembrie 2006 a plecat dintre noi Profesorul
Gheorghiþã VLÃDUCÃ, unul din cei mai apreciaþi ºi iubiþi
profesori ai Facultãþii de Fizicã a Universitãþii din Bucureºti,
cercetãtor de talie internaþionalã în domeniul reacþiilor
nucleare.
Profesorul VLÃDUCÃ a fost pentru generaþiile de
studenþi pe care i-a format, foarte mulþi din ei astãzi
profesori ºi cercetãtori consacraþi, modelul în viaþã prin
seriozitatea, rigoarea, onestitatea ºi pasiunea pe care a
pus-o în tot ce a fãcut, de la orele de laborator ºi curs cu
studenþii ºi pânã la activitatea de cercetare de înaltã
performanþã.
Profesorul Vlãducã s-a nãscut la 23 iunie 1941 în
comuna Cetãþeni-Argeº. În 1959 a absolvit ca ºef de
promoþie liceul «N. Bãlcescu» din Piteºti. Între 1959-1961 a
urmat cursurile Facultãþii de Fizicã a Universitãþii din
Bucureºti iar din 1961 pânã în 1965 a urmat studii de fizicã
la Universitatea din Sankt Petersburg, pe care le-a absolvit
ca ºef de promoþie cu diplomã cu distincþie. Dupã
întoarcerea în þarã a îmbinat armonios ºi cu pasiune
activitatea didacticã în cadrul Facultãþii de Fizicã a
Universitãþii din Bucureºti cu cercetarea ºtiinþificã în cadrul
Laboratorului Ciclotron din IFA. În anul 1973 ºi-a susþinut
doctoratul la Institutul de Fizicã Atomicã în domeniul
reacþiilor nucleare, cu teza «Mecanismul de reacþie în
împrãºtierea protonilor pe 60,64Ni si 66,68Zn», avându-l
conducãtor pe Prof. dr. Alexandru Berinde. Din ianuarie
1966 ºi pânã în clipa morþii a lucrat la Facultatea de Fizicã
a Universitãþii din Bucureºti parcurgând toate treptele
didactice de la preparator pânã la profesor.
Gheorghiþã VLÃDUCÃ a îmbinat ca nimeni altul în
întreaga viaþã cariera de profesor cu cea de cercetãtor. În
anii 70, în paralel cu activitatea didacticã a lucrat alãturi de

cercetãtorii de la IFA, Ciclotron ºi Tandem precum ºi în
Franþa la CEA-Saclay. În 1971 a fost distins cu Premiul
pentru Fizicã «Dragomir Hurmuzescu» al Academiei
Române. În aceºti ani a avut rezultate de largã
recunoaºtere internaþionalã în domeniul efectelor de
structurã în modelul statistic al reacþiilor nucleare, posibilitãþi
experimentale ºi teoretice de separare a corelaþiilor canalcanal de canal-nivel, utilizarea rezonanþelor izobar analoge
pentru determinarea unor parametri ai stãrilor nucleare,
stabilirea importanþei canalelor competitive în împrãºtierea
elasticã ºi inelasticã a neutronilor ºi a particulelor
încãrcate, acreditarea modelului statistic pentru absorbþia
slabã, medie ºi tare cu respectarea analiticitãþii ºi unitaritãþii
matricei de ciocnire.
Începând cu anii 80 ºi pânã în clipa când ne-a pãrãsit,
activitatea sa de cercetare s-a canalizat pe domeniul
reacþiilor nucleare de fisiune, realizând o adevãratã ºcoalã
naþionalã în acest domeniu ºi bucurându-se de o largã
recunoaºtere internaþionalã. În prezent, în comunitatea
internaþionalã a cercetãtorilor din domeniul datelor nucleare,
Profesorul Vlãducã este apreciat ca cel mai vizibil
specialist-evaluator al datelor nucleare de fisiune.
Printre cele mai remarcabile rezultate, astãzi unanim
recunoscute ºi utilizate în întreaga lume se numãrã:
determinarea parametrilor generalizaþi de canale cuplate
pentru interacþia neutronilor cu nucleele actinide, extinderea
modelului statistic cu absorbþie tare la nucleele fisile ºi
fertile, stabilirea influenþei stãrilor legate de nucleu compus
în procesul de capturã radiativã ºi fisiune, determinarea
parametrilor barierei duble de fisiune din studiul
probabilitãþii prompte de fisiune ºi din fisiunea izomerã,
determinarea densitãþii stãrilor de tranziþie pentru nuclee
actinide, generalizarea modelului statistic pentru cazul
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rezonanþelor subbarierice, obþinând de fapt un nou model
statistic, cel mai rafinat ºi mai performant de astãzi. În
premierã mondialã a studiat secþiunile procesului de fisiune
în lumina modelului multi-modal. ªi-a adus o contribuþie
remarcabilã la dezvoltarea modelelor teoretice ce descriu
spectrele ºi multiplicitãþile neutronilor prompþi de fisiune.
Profesorul Vlãducã a publicat peste 75 de articole
ºtiinþifice, cea mai mare parte în jurnale internaþionale de
prestigiu (Phys. Rev. C, Nucl. Phys. A, Computer Phys.
Communic., Annals Nucl. Energ., Z. Physik., etc). Douã din
cele mai recente articole au fãcut parte din TOP 25 (al
celor mai citite 25 articole) al revistelor Nuclear Physics A
în 2004 ºi Annals of Nuclear Energy în 2005. A scris trei
monografii în edituri strãine de prestigiu ºi 11 cãrþi în limba
românã. Cele douã volume de Fizicã Nuclearã ºi cartea
de Reacþii Nucleare Neutronice (scrisã împreunã cu Al.
Berinde) sunt printre cele mai apreciate ºi citite cãrþi de
cãtre studenþii ºi cercetãtorii în fizica nuclearã.
S-a bucurat de o largã recunoaºtere internaþionalã fiind
desemnat din 1996 Consultant la cel mai înalt nivel al
Agenþiei de Energie Nuclearã a OCDE, iar din 1984 este
membru în Comitetul Internaþional de Date Nucleare al
Agenþiei Internaþionale pentru Energie Atomicã de la Viena.
Începând cu anii 2000 a lucrat (în cadrul programelor FP5
ºi FP6) la institutul JRC  IRMM al Comisiei Europene ºi a
avut colaborãri cu institute prestigioase din Franþa (CEABruyères-le-Châtel ºi CEA-Cadarache).
În întreaga sa viaþã Profesorul Vlãducã a fost un
educator pasionat. Fiind permanent preocupat de educaþia
tinerilor în ºtiinþã la toate nivelurile, între anii 1978-1986 ºi
1991-1995 a fost responabilul cu activitatea de selectare ºi
pregãtire a lotului internaþional olimpic de fizicã, România
obþinând în aceste perioade cele mai multe medalii la
olimpiadele internaþionale. A fost în acea perioadã
iniþiatorul, coordonatorul ºi co-autorul revistei bilingve
(românã-englezã) Supliment de Fizicã pentru concursurile
ºcolare naþionale ºi internaþionale.
Poate cã cea mai semnificativã recunoaºtere
internaþionalã a activitãþii Profesorului Vlãducã este
includerea rezultatelor sale ºi ale colectivului sãu de
cercetare în cele mai noi versiuni ale bibliotecilor
internaþionale de date nucleare evaluate ºi coduri de calcul
din domeniul nuclear. Datele nucleare (secþiuni neutronice,
multiplicitãþi ºi spectre ale neutronilor prompþi de fisiune)
pentru nucleele actinide 239, 240, 242Pu, 235, 236, 238U, 237Np,
231,233Pa sunt incluse în Bibliotecile JEFF3.0 ºi JEFF3.1
(Joint Evaluated File for Fission and Fusion) ale Uniunii
Europeene. Potenþialul de canale cuplate pentru nucleele
actinide este introdus în biblioteca RIPL (Reference Input
Parameter Library) a IAEA-Nuclear Data Section, Viena ºi
este astãzi una din cele mai utilizate parametrizãri. În
decursul vieþii a scris mai multe programe ºi sisteme de
coduri de calcul, în prezent codurile de calcul STATIS ºi
SPECTRUM fiind unele din cele mai cunoscute ºi mai
utilizate de comunitatea internaþionalã a cercetãtorilor în
domeniul reacþiilor nucleare.
Facultatea de Fizicã, cercetarea româneascã ºi
internaþionalã pierde un adevãrat simbol. Prin întreaga sa
carierã didacticã ºi de cercetare, Profesorul Vlãducã a
contribuit la prestigiul Catedrei de Fizicã Atomicã ºi
Nuclearã a Facultãþii de Fizicã a Universitãþii din Bucureºti
ºi la prestigiul internaþional al cercetãrii româneºti.
Generaþiilor de studenþi pe care i-a îndrumat, colegilor
de catedrã ºi din cercetare le rãmâne în memorie
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DOMNUL PROFESOR VLÃDUCÃ, puternic, activ, profund,
un coleg ºi un prieten nepreþuit ºi un eminent profesor.
El a plecat din aceastã lume, din nefericire prea
repede, mai avea atâtea de fãcut. Dar trãieºte ºi va trãi
prin generaþiile de studenþi pe care i-a format.
ªi va trãi prin cei pe care i-a creat ca cercetãtori ºi
profesori, cãrora le-a fost mentor în viaþã, pentru care a
reprezentat ºi va reprezenta mereu idealul de profesionist
ºi de onestitate.
Dumnezeu sã-l odihneascã !
Colectivul Catedrei de Fizicã Atomicã ºi Nuclearã
a Facultãþii de Fizicã  Universitatea din Bucureºti

Apel
Începînd cu anul 2006,
revista Curierul de Fizicã nu mai
beneficiazã de subvenþia MEdC.
Apariþia revistei va fi posibilã
doar prin plata abonamentelor,
donaþii personale, precum ºi
contribuþia de 2% din impozitul
pe venit.
Mulþumim anticipat,
Redacþia CdF
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In memoriam  Prof. Dr. Dorel BALLY
conducând ani la rând Laboratorul de Fizica Neutronilor la
Energii Joase de la IFA  Mãgurele/Bucureºti. El a fost
expert internaþional al Agenþiei de Energie Atomicã (AIEA)
de la Vienna cât ºi la United Nations Development
Program (UNDP), membru în Comitetul de Fizica
Neutronilor de la JINR (1968-1975), membru al Comitetului
ªtiinþific al JINR (1990-1992), membru la Consiliului
Editorial al Romanian Journal of Physics.
Ca profesor, a predat ani la rând cursul asupra
Metodelor Experimentale în Fizicã, pregãtind generaþii
întregi de studenþi în domeniul Cristalografiei, Tehnicilor de
difracþie de raze X ºi Optica neutronilor ºi a supervizat
numeroase teze de doctorat în domeniul împrãºtierii de
neutroni.
Noi toþi, colegi, prieteni ºi studenþi îl vom pãstra în
memorie ca pe un om înþelept, cu un suflet deosebit.
Colectiv RB-2, Dubna News, 2006

Eminentul om de ºtiinþã,
fizicianul Dorel Bally

La 9 decembrie 2005 s-a stins din viaþã cel care a fost
întemeietorul cercetãrilor prin difracþie cu neutroni în
România, eminentul om de ºtiinþã Dorel Bally. El s-a nãscut
la 29 iulie 1923 în Bucureºti. În 1946 a absolvit Facultatea
de Chimie Industrialã la Institutul Politehnic Bucureºti; doi
ani mai târziu ºi-a luat de asemeni diploma în ªtiinþe Fizice
ºi Matematice la Universitatea Bucureºti. A devenit doctor
în fizicã în 1953 (candidat în fizicã-matematici la
Universitatea de Stat din Moscova), ºi doctor docent la
Universitatea din Bucureºti în anul 1968. Profesorul Bally a
predat la Universitatea din Bucureºti, Facultatea de Chimie,
Catedra de Chimie-Fizicã ºi la Facultatea de Fizicã,
Catedra de Structura Materiei ºi de asemeni a desfãºurat o
activitate de cercetare ºtiinþificã la Institutul de Fizicã
Atomicã din Bucureºti, la Institutul de Reactori Nucleari din
Mioveni ºi la Institutul de Fizica ºi Tehnologia Materialelor
din Bucureºti.
În calitate de cercetãtor asociat al Institutului de Fizicã
Atomicã din Mãgurele/Bucureºti, el a obþinut rezultate
importante în domeniul studierii influenþei ordinii la scarã
microscopicã asupra spectrelor de raze X, confirmate
ulterior de rezultatele obþinute prin metoda EXAFS, ºi prin
împrãºtierea criticã pe materiale cu proprietãþi feromagnetice. Datele sale privind adâncimea de pãtrundere a
neutronilor, în cazul reflecþiei totale, au fost publicate în
International Table of Brookhaven National Laboratory. La
acea perioadã, fizica neutronilor reprezenta una din
direcþiile de prim ordin în ºtiinþa de dupã cel de-al Doilea
Rãzboi Mondial
Profesorul Bally a fost implicat în dezvoltarea metodelor
de control nondestructive în România, el punând bazele ºi

Un mare numãr de cercetãtori de pe Platforma de
Fizicã Mãgurele, de la alte institute ale Academiei, cadre
didactice, au venit la cimitirul sefard din Bucureºti, într-o
friguroasã zi de decembrie, sã-ºi ia rãmas-bun de la
eminentul fizician Dorel Bally (1923  2005).
A avut o ascensiune ieºitã din comun. La numai patru
ani de la evenimentele de la 23 august 1944 a obþinut douã
licenþe: una în chimie de la Politehnica din Bucureºti ºi alta
în fizicã de la Universitatea Bucureºti. ªi-a luat doctoratul în
fizicã la prestigioasa Universitate de Stat din Moscova.
La numai 33 de ani era deja conferenþiar la Facultatea
de Fizicã a Universitãþii din Bucureºti. Aici am avut prilejul
de a asista la cursurile lui de o deosebitã claritate ºi
emanând strãlucirea personalitãþii sale. M-a cucerit total,
aºa încât l-am solicitat sã accepte sã-mi fie conducãtor
ºtiinþific la lucrarea de licenþã. Aºa l-am cunoscut mai
îndeaproape ºi l-am putut admira pentru profunzimea
cunoºtinþelor sale, inteligenþa vie ºi extraordinara capacitate
de înþelegere a fenomenului fizic.
Dar marea pasiune a profesorului Bally era cercetarea
ºtiinþificã. În anul 1953 a înfiinþat ºi a condus primul laborator
de difracþie de raze X ºi neutroni din cadrul Institutului de
Fizicã al Academiei Române. Aici a creat un valoros grup
de cercetãtori cu care a iniþiat ºi a efectuat un mare numãr
de lucrãri ºtiinþifice, în special în domeniul fizicii neutronilor.
A propus noi metode de investigare a corpului solid cu
ajutorul difracþiei ºi absorbþiei de neutroni, ceea ce a
permis introducerea în þarã a defectoscopiei de neutroni. Cu
ajutorul ei s-au verificat piese importante ale Centralei
Nucleare de la Cernavodã.
Este coautorul a peste 90 de lucrãri ºtiinþifice publicate
în cele mai prestigioase reviste din strãinãtate ºi din þarã ºi
a trei monografii extrem de apreciate de generaþii de
studenþi ºi cercetãtori. Lucrãrile lui s-au bucurat de o largã
apreciere în cercurile ºtiinþifice din întreaga lume. Ca o
recunoaºtere internaþionalã binemeritatã, a fost numit
expert al Agenþiei Internaþionale pentru Energie Atomicã
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L-am avut pe domnul Bally Dorel, ca profesor de
Metode Experimentale în Fizica Corpului Solid, la
Facultatea de Fizicã a Universitãþii din Bucureºti, începând
cu anul al patrulea de studii. Aflasem, încã înainte de
începerea cursurilor cu domnul Bally cã urma sã ne fie
dascãl un profesor distins, de la care puteam învãþa multe
lucruri, ºi cã acesta era ºi ªef de Sector la IFA, unde se
ocupa cu cercetãri în domeniul materialelor folosind
împrãºtierea neutronilor proveniþi din adâncul reactorului
nuclear de la Mãgurele.
La primul curs cu profesorul Bally, grupa mea de
solid era numai ochi ºi urechi, cu toþii fiind încãrcaþi de
bucuria studentului de a audia un mare savant. Toþi aveam
niºte caiete mari, studenþeºti, care sã ne ajungã cel puþin un
semestru, ºi eram pregãtiþi sã ne luãm notiþe amãnunþite,
dupã care sã învãþãm pentru examenul de sfârºit de curs.
Dar, surprizã!, profesorul ne-a purtat într-un Univers nou,
universul cercetãrii directe, de vârf. Am fost cu toþii atraºi
de mãiestria cu care profesorul ne deschidea un orizont
nou. Am înþeles cã ne aflãm pe un front unde se da o
bãtãlie continuã pentru adevãrul ºtiinþific. Mulþi dintre noi
râvneau la o carierã ºtiinþificã. La sfârºitul primelor douã ore
de curs am constatat, însã, uºor dezamãgiþi cã, pe caietele
noastre de notiþe nu au fost acoperite nici mãcar douã file,
care sã ne ajute la pregãtirea examenului. ªi aºa a trecut
sãptãmânã dupã sãptãmânã. Cu cât era mai interesant
discursul profesorului, cu atât noi, studenþii, îl sorbeam mai

cu nesaþ, în timp ce creioanele ºi pixurile ni se odihneau pe
bãnci.
În timpul semestrului am mers de câteva ori, cu
întreaga grupã la reactorul nuclear de la Mãgurele pentru a
face câteva experienþe cu neutroni, despre care
profesorul vorbea cu atâta pasiune la curs. Au fost, poate,
cele mai interesante experienþe de laborator din toþi anii de
facultate. Grijuliu pentru educaþia noastrã ºtiinþificã,
profesorul ne explica totul ca un adevãrat savant. Ne uimea
prolificitatea datelor cunoscute de el ºi profunzimea
interpretãrilor pe care ni le înfãþiºa. Începea sã ne placã
cercetarea. Vedeam, uimiþi, direct la sursã, cum se face
cercetarea veritabilã. Profesorul Bally a fost unul dintre
profesorii pe care noi, studenþii, i-am apreciat cel mai mult
ºi despre care spuneam cã sunt adevãraþi savanþi.
ªi iatã cã a sosit vremea examenului. Era varã, era
cald ºi, în ultima orã de curs am discutat cu profesorul în
detaliu ce ºi cum sã pregãtim. Desigur, notiþele nu ne erau
de prea mare ajutor. Nu mai era cazul sã memorãm notiþele
ºi sã le reproducem la examen aºa cum am fãcut la alte
examene din primii ani de facultate. Dar atunci, cum va
decurge examenul? Eram cu toþii disperaþi. Atunci,
profesorul Bally a zâmbit ºi ne-a spus cã vom da doar o
probã scrisã. El ne va propune câte un subiect la fiecare ºi
noi vom scrie tot ce ºtim despre el. La urmã ne-a spus clar
ºi rãspicat: Vã las sã veniþi cu orice material gãsiþi: caiete,
cãrþi orice v-ar putea ajuta. Le puteþi folosi chiar pe bancã,
lângã voi! Cu toþii am respirat deodatã, uºuraþi. Aºa ceva
era cu totul neobiºnuit. Ceilalþi profesori ne interziceau sã
folosim caiete, cãrþi, fiþuici. Ce examen uºor o sã fie! În
ziua examenului eu ºi colegii mei am venit la facultate cu
genþi ºi sacoºe burduºite de cãrþi pe care le consideram
utile pentru examen. Le-am întins pe bãnci, dupã care am
aºteptat pe profesor ca sã ne propunã subiectele de
examen. Iatã ºi subiectele aºteptate! Aveam voie sã ne
consultãm între noi. În salã era un zumzet ca de stup.
Cãutam cu înfrigurare în cãrþi. Scriam repejor, iar ne
bãgam capul în cãrþi ºi caiete, mai discutam între noi, iar
lucrarea se lãþea încet, încet pe hârtie. Timpul în care
trebuia sã terminãm proba era însã strict limitat. În cele din
urmã, profesorul ne-a cerut hotãrât: Gata! Terminaþi! Puneþi
tocul pe bancã ºi aduceþi lucrãrile! Cu inima strânsã, am
dus foile ce menþionau într-un colþ numele celui ce s-a
chinuit sã le umple! Vai, câte am fi avut de scris, dacã ne
mai lãsa mãcar o jumãtate de orã!
Am aºteptat vreo douã ore bune pânã am primit
lucrãrile corectate ºi nota finalã. Asistentul profesorului,
domnul Cziki Zoltan, ne-a adus rezultatele, notele mult
aºteptate. Majoritatea lucrãrilor au fost notate cu note mici,
în jurul lui 7! Profesorul fãcuse ºi unele adnotãri scurte pe
fiecare lucrare în care atrãgea atenþia la ce greºisem, ce nu
era adecvat, ce era ipotezã ºi ce era adevãr veritabil, ce
era ºi ce nu era complet exprimat. Am recitit fiecare de mai
multe ori comentariile profesorului. Am avut atunci revelaþia
cã este foarte greu sã ºtii totul ºi cã de multe ori nu este
uºor sã treci peste o barierã dacã nu te-ai pregãtit
sistematic ºi nu ai înþeles în profunzime demersul ºtiinþific.
A fost o experienþã extraordinarã care mi-a folosit mai
târziu când am pornit în cariera de cercetãtor ºtiinþific la
IFB (Institutul de Fizicã  Bucureºti).
Dr. Mihai Popescu
Cercetãtor ªtiinþific Principal grad 1
Institutul Naþional C&D pentru Fizica Materialelor
Ü

Curierul de Fizicã / nr. 57 / Decembrie 2006

15

(A.I.E.A.) ºi, mai târziu, expert internaþional al Programului
Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.). A primit titlul
de doctor docent în ºtiinþe al Universitãþii Bucureºti. A fost
membru al Consiliului ªtiinþific al prestigiosului Institut de
Cercetãri Nucleare de la Dubna.
În baza unei hotãrâri arbitrare a fostului regim,
laboratorul profesorului Bally a fost desfiinþat în 1977 ºi o
parte a grupului a fost transferatã la noul Institut de
Reactori Nucleari Energetici de la Mioveni. El a trebuit sã
ducã o luptã îndelungatã ºi tenace, dar a reuºit pânã la
urmã sã recreeze grupul la Institutul de Fizica Materialelor
de la Institutul de Fizicã Atomicã Bucureºti. Aici a fost ales
în Consiliul ªtiinþific al Institutului, unde s-a bucurat de stima
ºi respectul nostru, a condus lucrãri de doctorat, a iniþiat noi
teme de cercetare, fiind una dintre personalitãþile cele mai
apreciate ale institutului.
Profesorul Bally este creatorul ºcolii româneºti de
fizica neutronilor, aceastã disciplinã atât de importantã
pentru cunoaºterea lumii fizice. Elevii ºi colaboratorii sãi
lucreazã sau au lucrat în prestigioase universitãþi sau
institute din Statele Unite ale Americii, Europa sau Rusia.
Aceasta este cea mai bunã dovadã cã sãmânþa pusã de el
a rodit.
A fost ataºat ºi de obºtea noastrã. A publicat articole în
Realitatea Evreiascã dedicate oamenilor de ºtiinþã evrei
care s-au remarcat sau cu ocazia unor evenimente
aniversare. A colaborat la volumul dedicat contribuþiei
evreilor din România la culturã ºi civilizaþie.
Voi pãstra mereu în memorie ochii sãi sclipitori, privirea
inteligentã, zâmbetul care-i însoþea mereu prezenþa, ca ºi
ironia finã.
Dr. Alfred Goldenblum
(reproducere dupã Realitatea Evreiascã  Nr. 245
(1045)  16 ianuarie  3 februarie 2006)

Profesorul meu

Domnul Profesor

Viaþa Domnului Profesor Dorel Bally se identificã cu o
jumãtate de veac de muncã ºi pasiune puse în slujba
dezvoltãrii ºtiinþei ºi a formãrii de specialiºti de înaltã
calificare.
Dupã susþinerea tezei de doctorat la Universitatea
Lomonosov intrã la începutul anilor 50 în viaþa universitarã.
În perioada de început predã, în premierã, cursul de fizica
razelor X ºi analiza structuralã în cadrul catedrei de fizicã
atomicã ºi organizeazã la IFA Laboratorul de Analizã
Spectralã devenit, câþiva ani mai târziu, Laboratorul de
Fizica Neutronilor.
În anii care au urmat în acest laborator împreunã cu o
parte din foºtii sãi studenþi ºi doctoranzi care lucrau în alte
unitãþi de cercetare a fãcut, pe plan naþional, munca de
pionierat în domeniul analizei structurale ºi în studiul stãrii
condensate prin împrãºtiere de neutroni.
Omul, aºa cum l-am cunoscut, cu un larg orizont
cultural este greu de descris în câteva cuvinte. Avea darul
de a dirija o discuþie cãtre miezul problemei. ªtia sã
asculte argumentele altora ºi sã le apere cu convingere pe
ale sale. Discuþiile la care participa în laborator sau într-un
cerc de prieteni erau pline de culoare ºi vervã. Spirit
optimist prin excelenþã, ºtia sã treacã cu eleganþã ºi umor
peste încercãrile grele la care a fost supus ºi nu au fost
puþine în lunga sa carierã.
Ca ºef de laborator stimula spiritul creator ºi
curiozitatea ºtiinþificã a colaboratorilor sãi. În seminarii,
profesorul discuta, sugera, critica dar nu desfiinþa idei sau
iniþiative ºi când acestea se dovedeau viabile, le susþinea
cu tãrie. De la colaboratori cerea ca lucrãrile finalizate sã
treacã proba credibilitãþii prin susþinerea lor în conferinþe
internaþionale sau prin publicarea în reviste de largã
circulaþie.
Domnul Profesor Dorel Bally era adeptul convins al ideii
cã cercetarea ºtiinþificã nu poate fi limitatã de frontiere. În
ciuda tuturor restricþiilor impuse de acele vremuri a reuºit
sã se impunã ca o personalitate de prestigiu ºi sã facã
recunoscut laboratorul de cãtre comunitatea ºtiinþificã
internaþionalã. Relaþiile de colaborare stabilite ºi consolidate
în perioada 1960-1973 cu mari laboratoare de cercetare
(Brookhaven, ILL Grenoble, IUCN Dubna) ºi cu institute de
cercetare din Belgia, Italia, Olanda ºi din þãri est europene
a generat un intens schimb de idei ºi cercetãri în ambele
sensuri, deschizând astfel accesul colegilor de laborator la
instalaþii performante ºi documentare la zi.
A fost o perioadã de muncã de laborator desfãºuratã
cu pasiune ºi entuziasm, cu rezultate recunoscute
internaþional, citate ºi în prezent în monografii ºi articole.
Era mândru de colectivul pe care l-a condus, de
studenþii ºi discipolii sãi care, rãspândiþi acum în þarã,
America ºi Europa se dedicã cu profesionalism ºi talent
muncii de cercetare ºi pentru care el a fost ºi va rãmâne
Domnul Profesor.
E. Ivanov, S. Todireanu

Trecerea în nefiinþã a profesorului Dorel Bally s-a
produs pe neaºteptate, la început de decembrie 2005.
Conferenþiar ºi apoi profesor la Catedra de Fizicã
Atomicã ºi Nuclearã a predat cursuri ºi a format multe
generaþii de specialiºti în domeniul difracþiei razelor X ºi a
neutronilor. La începutul anilor 50 a predat cursuri de
Cristalografie, Raze X ºi Optica neutronilor, cursuri care au
deschis ferestre spre un orizont fascinant. Dacã razele X
erau un domeniu deja avansat, cursul de Opticã neutronicã
a reprezentat cea mai nouã direcþie în fizica cuanticã,
rezultat al cercetãrilor din domeniul fizicii neutronilor al unor
fenomene pe atunci recent descoperite ºi publicate
imediat dupã al Doilea Rãzboi Mondial.
Activitatea profesorului Dorel Bally s-a desfãºurat atât
la Facultate cât ºi în Institutul de Fizicã Atomicã. La institut,
sub conducerea domniei sale, s-a înfiinþat Laboratorul de
Fizica Neutronilor de Energie Joasã. Rezultatele obþinute în
domeniul perfecþionãrii spectrometrelor de neutroni ºi mai
ales în domeniul împrãºtierii magnetice a neutronilor,
publicate în reviste de specialitate prestigioase, au adus
Profesorului Bally ºi colaboratorilor sãi o binemeritatã
recunoaºtere internaþionalã.
A fãcut parte din generaþia profesorilor care la sfârºitul
anilor 60 au fost puºi sã opteze între Institut ºi Facultate. O
decizie politicã absurdã care avea menirea sã scindeze
lumea fizicienilor români ºi sã separe facultatea de institut.
O vreme a continuat sã predea la facultate cursuri de
Metode Fizice în studiul corpului solid ºi Spectroscopie de
Raze X. Sub îndrumarea profesorului Dorel Bally s-au
format multe generaþii de specialiºti în domeniul metodelor
de împrãºtiere a razelor X ºi a neutronilor. A fost unul
dintre profesorii care ºi la noi au iniþiat cercetarea ºtiinþificã
interdisciplinarã.
Cu talent didactic ºi apropiat faþã de studenþi,
profesorul Bally reuºea sã prezinte lecþiile într-o formã
clarã, logicã ºi concisã. Cursurile sale erau o combinaþie
între corectitudine ºtiinþificã ºi interpretare fizicã, stârnind
de fiecare datã interesul ºi curiozitatea celor care-l
ascultau.
Pentru mulþi dintre noi, care i-am fost studenþi ºi colegi
de catedrã va rãmâne un exemplu de echilibru ºi
înþelepciune, de profesor ºi de om.
Vom pãstra mereu aceste amintiri!
Lia Borca
Catedra de Fizicã Atomicã ºi Nuclearã
Facultatea de Fizicã Bucureºti

***

Unul câte unul, profesorii noºtri ne pãrãsesc discret!
Nu întodeauna ne dãm seama de pierderea pe care o
suferim. Am fost crescuþi de ei, am învãþat de la ei ºi am
continuat, mai mult sau mai puþin fidel, învãþãturile lor. Din
pãcate atunci când ne dãm seama cã nu mai sunt, abia
atunci înþelegem ce am pierdut.

Marile personalitãþi din ºtiinþã ºi dupã dispariþia lor
rãmân vii prin opera ºtiinþificã lãsatã. Ea intrã în patrimoniul
ºtiinþei ºi serveºte de ghid ºi inspiraþie pentru generaþiile
urmãtoare de oameni de ºtiinþã. Aºa este cazul ºi cu prof.
dr. Dorel Bally a cãrui viaþã a fost dedicatã în întregime
ºtiinþei.
A avut o ascensiune fulminantã. În 1946 a devenit
licenþiat al Facultãþii de Chimie Industrialã din Politehnica
Bucureºti. La numai 2 ani dupã aceea îºi ia o licenþã
strãlucitã în matematicã ºi fizicã la Universitatea din
Bucureºti pentru ca în 1953 sã obþinã titlul de doctor în
ºtiinþe Fizico-Matematice la Facultatea de Fizicã a
prestigioasei Universitãþi Lomonosov din Moscova. Din
1949 este deja la Catedra de Chimie-Fizicã a Facultãþii de
Chimie la Universitatea din Bucureºti, mai întâi ca asistent,
apoi ca ºef de lucrãri ºi conferenþiar.
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***

În aceastã perioadã am avut ºansa sã îl am conferenþiar
la fizicã la seria mea de studenþi în Chimie. Îmi amintesc cu
multã plãcere de lecþiile predate. În pleiada profesorilor de
la Facultatea de Chimie apãruse un tânãr cadru didactic la
Fizicã ce de la început ne-a cucerit pe toþi prin cursurile
sale de o deosebitã claritate expuse cu înaltã competenþã
ºi eleganþã, dar ºi cu un deosebit talent pedagogic.
Având ºi o formaþie de chimist, domnul prof. Bally a
ºtiut sã ne capteze atenþia cu exemple plastice ºi probleme
atractive legate de cunoºtinþele noastre de chimie.
Îmi amintesc cã într-o discuþie avutã cu doi ani în urmã
cu un coleg de an, chimist organician, care a lucrat ºi
lucreazã în strãinãtate, vorbind despre profesorii noºtri din
facultate, mi-a mãrturisit cã cele mai frumoase prelegeri la
care a asistat în facultate au fost cele ale domnului
profesor Bally.
Din 1953 ºi pânã în 1976 cariera didacticã ºi-o
desfãºoarã cu multã competenþã mai întâi conferenþiar, apoi
ca profesor la catedra de Structura Materiei a Facultãþii de
Fizicã din Universitatea Bucureºti.
Dar marea pasiune a Prof. D. Bally a fost cercetarea
ºtiinþificã pe care a desfãºurat-o la început în paralel cu
activitatea didacticã, iar mai apoi din 1977 optând numai
pentru cercetare. Astfel a pus bazele ºi a condus cu
deosebitã competenþã primul laborator de difracþie de raze
X în cadrul Institutului de Fizicã Atomicã din Bucureºti. În
acest laborator a selectat o grupã de tineri fizicieni talentaþi
pe care i-a format ºi care peste ani au ajuns cercetãtori
valoroºi care au lucrat ºi lucreazã cu rezultate remarcabile
în multe laboratoare din strãinãtate (din SUA, Rusia ºi alte
þãri din Europa). Odatã cu intrarea în funcþiune a reactorului
nuclear ºi-a îndreptat cercetãrile cãtre domeniul fascinant al
fizicii neutronilor fiind iniþiatorul ºcolii româneºti de fizica
neutronilor. În acest domeniu a propus ºi dezvoltat noi
metode de investigare a corpului solid cu ajutorul difracþiei
ºi absorbþiei de neutroni, a introdus pentru prima oarã în
þarã defectoscopia cu neutroni ca mijloc de control
nedestructiv, demonstrând oportunitatea profilãrii spectrale
a fascicolului de neutroni utilizat în acest scop. De
asemenea a efectuat lucrãri interesante în domeniul
împrãºtierii critice a neutronilor pe substanþe feromagnetice,
rezultatele obþinute fiind larg recunoscute pe plan
internaþional.
Profesorul Bally a elaborat ºi publicat peste 90 de
lucrãri ºtiinþifice în reviste de prestigiu din þarã ºi din
strãinãtate. Cu o putere de muncã prestigioasã a scris trei
monografii de specialitate cu claritatea ºi cu rigurozitatea
ce-l caracteriza, cãrþi ce sunt foarte utile atât specialiºtilor
din domeniu cât ºi tinerilor cercetãtori ºi studenþi. Încã din
1967 Ministerul Învãþãmântului, recunoscând valoarea
ºtiinþificã a prof. Bally, l-a numit conducãtor ºtiinþific de
doctorat (la vremea aceea fiind un numãr mic) îndrumând
în aceastã calitate, cu profunzimea cunoºtinþelor sale ºi cu
deosebita sa capacitate de înþelegere a fenomenelor fizice,
activitatea a peste 25 de doctoranzi. Dar prodigioasa
activitate ºtiinþificã a prof. Bally s-a bucurat de o largã
apreciere ºi în strãinãtate. Ca o recunoaºtere internaþionalã
a fost numit expert al Agenþiei Internaþionale de Energie
Atomicã (AIEA) de la Vienna în problemele de interacþiune
a neutronilor cu stãrile condensate ale materiei, expert
internaþional al Programului Naþiunilor Unite pentru
Dezvoltare (PNUD), precum ºi Ofiþer de legãturã cu
Comisia de Date Nucleare a AIEA. O contribuþie apreciatã
ºi-a adus-o în cadrul Institututului Unificat de Cercetãri

Nucleare (IUCN) din Dubna unde a fost membru activ al
Comitetului de Fizica Neutronilor între 1968 ºi 1975 ºi mai
apoi membru al Consiliului ªtiinþific IUCN. Între 1990 ºi
1992 prezenþa sa a marcat ºi susþinut participarea
româneascã la activitatea prestigiosului centru internaþional
de cercetãri din domeniul nuclear.
Firul vieþii mele a fãcut ca în nenumãrate rânduri sã fiu
în apropierea familei prof. Bally având ºansa de a-l aprecia
nu numai ca personalitate ºtiinþificã, dar ºi ca un soþ ºi
pãrinte excepþional, ºtiind sã se comporte în toate ocaziile
cu generozitate ºi cu o nobleþe autenticã.
Profesorul Bally nu mai este printre noi, dar chipul sãu
luminos, privirea sa inteligentã ºi zâmbetul fin ce-l însoþea
întotdeauna, vor rãmâne mereu în mintea ºi inima tuturor
celor ce l-au cunoscut.
La împlinirea unui an de la dispariþia sa, un pios
omagiu!
Dr. Olimpiu Constantinescu
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Din nou despre calculatorul cuantic
Fizicieni din SUA au fãcut pentru prima oarã un alt pas
spre realizarea visului privind un calculator cuantic prin
amestecarea a doi biþi (cubiþi) supraconductori. Circuitele
realizate din elemente supraconductoare sunt candidaþi
promiþãtori pentru un calculator cuantic real din cauzã cã
ele sunt compatibile cu metodele convenþionale pentru
confecþionarea circuitelor integrate (Science 313, 1423)
Cât de mult deuteriu a rãmas nedescoperit
Conform cercetãtorilor de la Caltech din SUA datele
provenite de la Fondul de Microunde Cosmice ar putea
furniza o primã evaluare a cât de mult deuteriu s-a format
în minutele dupã Big Bang. Ei au propus o cale de
provocare tehnicã pentru o mãsurare directã a cantitãþii
de deuteriu din universul primordial care ar include
studierea fluctuaþiilor foarte mici privind absorbþia
hidrogenului ºi deuteriului la deplasãri mari spre roºu. În
orice caz ei nu au realizat mãsurãtoarea care ar necesita un
efort experimental eroic. (Phys. Rev. Lett. 97, 091301)
Efectul Hall de spin detectat la temperatura camerei
Pentru prima datã fizicieni din SUA au detectat efectul Hall
de spin la temperatura camerei, ceea ce ar putea constitui
o dezvoltare importantã privind cercetarea unei surse
practice de electroni cu spin polarizat pentru dispozitive
spintronice.
Microscopul cu superlentile
Primele imagini optice directe lângã câmp de la o
superlentilã au fost obþinute de cercetãtori din Germania ºi
SUA. Superlentilele sunt realizate din metamateriale cu
indice de refracþie negativ ºi aceastã descoperire ar putea
conduce la utilizarea lor în microscopia lângã câmp pentru
obþinerea imaginilor pe probe biologice ºi materiale utilizate
în electronicã (Science 313, 1595)
Bulele colapseazã fãrã greutate
Cavitaþia este un proces neobiºnuit prin care bulele de aer
foarte mici cresc ºi colapseazã în interiorul picãturilor mici
de apã. Acest fenomen poate constitui o problemã importantã în industrie, care poate eroda orice, de la elicele vapoarelor pânã la liniile de conducte. În prezent, cercetãtori
din Europa au obþinut noi aspecte ale acestui proces prin
studierea cavitaþiei în spaþiu. Aceastã cercetare le-a permis
sã creeze picãturi foarte mici de apã sferice izolate care ar
fi imposibil de realizat pe Pãmânt (Phys. Rev. Lett. 97,
094502)
Ü

Physics Web
Rubricã îngrijitã de Mircea Morariu
Împroºcarea împotriva tumorilor
Similaritãþi între creºterea tumorilor ºi fizica împroºcãrii
picãturilor de apã au fost utilizate de cãtre cercetãtori din
SUA ºi Italia pentru a prezice în ce mod invadeazã
cancerul þesutul sãnãtos. Acest fapt i-a condus la a
propune strategii de management clinic pentru tratarea
tumorilor invazive.
Sunetul subacvatic sparge suprafaþa
Un sunet de joasã frecvenþã poate trece aproape
neîmpiedecat din apã în aer, pretinde un fizician teoretician
din SUA. Rezultatele sunt în completã contradicþie cu
punctul de vedere convenþional cum cã lumea subacvaticã
este destul de tãcutã pentru cei de deasupra apei ºi ar
putea avea importante implicaþii pentru biologia marinã,
climatologie ºi geofizicã (Phys. Rev. Lett. 97, 164301)
RMN în domeniul optic
Fizicieni din SUA au inventat o nouã formã de rezonanþã
magneticã nuclearã (RMN) care ar putea mãri semnificativ
rezoluþia ºi sensibilitatea tehnicii. Metoda, descoperitã de
cãtre Michael Romalis ºi colaboratorii de la Universitatea
Princeton, include radiaþia unui laser pe o probã ºi
mãsurarea modului cum se roteºte planul de polarizare al
fascicolului. Noua tehnicã ar putea conduce la imagini
bidimensionale în timp real ale probelor, cu o rezoluþie
limitatã numai de difracþia luminii.
Dispariþia supraconductibilitãþii la temperaturã înaltã
În conformitate cu noua analizã a cercetãtorilor din
Germania supraconductibilitatea la temperaturã înaltã ar
putea constitui un domeniu mort în urmãtorii patru ani. Ei
au constatat cã numãrul de lucrãri din domeniu a prezentat
un vârf în 1990 apoi a început de atunci sã scadã.
Extrapolând datele, cercetãtorii trag concluzia cã numãrul
va tinde la zero undeva între 2010 ºi 2015, ºtiut fiind cã

acest lucru se întâmplã dacã nici un fel de descoperiri de
bazã nu sunt fãcute între timp.
Calcule cu ajutorul condensatelor Bose
Ar putea fi utilizate condensatele Bose Einstein ca ºi calculatoare ? Rãspunsul la aceastã întrebare ar putea fi afirmativ în
acord cu fizicieni din Franþa ºi Italia. Yvan Castin ºi colegii de
la Laboratorul Kastler Brossel din Paris ºi Sandro Stringari de
la Universitatea din Trento afirmã pentru prima datã cã aceste
condensate ar putea fi utilizate pentru a observa experimental
rãdãcinile expresiilor matematice numite polinoame aleatorii.
Rezultatele ar putea ajuta la îmbunãtãþirea înþelegerii noastre în
multe domenii ale fizicii  cum ar fi de exemplu haosul  în
care polinoamele aleatorii sau matricile sînt uzual aplicate.
Gravitaþia cuanticã
Fizicieni indieni au propus un nou mod de a testa gravitaþia
cuanticã  domeniul fizicii teoretice care încearcã sã
reconcilieze teoria relativitãþii generalizate a lui Einstein ºi
mecanica cuanticã. Dacã va avea succes, testul  care se
bazeazã pe un luping al gravitaþiei cuantice  ar putea fi
oricînd prima evidenþã experimentalã a gravitaþiei cuantice.
Experimentul include observarea diminuãrii unei stele moarte
cu scurt timp înainte de sfîrºitul vieþii sale, mai degrabã decît
de a suferi o singularitate goalã pentru a crea o minge de foc
ultradensã (Phys. Rev. Lett. 96, 031302)
Lumina ºi atomii se influenþeazã reciproc
Fizicienii au realizat influenþarea reciprocã pentru prima datã
a doi biþi cuantici atomici denumiþi qubiþi care sînt separaþi
la distanþe mari. Alex Kuzmich, Brian Kennedy ºi colegii de
la Institutul de Tehnologie Georgia din SUA au realizat
aceastã influenþare reciprocã a unui qubit atomic cu un
foton, trimiþînd fotonul printr-o fibrã opticã la un laborator
vecin ºi apoi convertind fotonul într-un alt qubit atomic.
Între timp, Harald Weinfurter ºi colaboratorii de la Institutul
Max-Planck pentru Opticã Cuanticã din Garching ºi
Universitatea Ludwig-Maximilians din Mûnchen au realizat
influenþarea reciprocã a unui atom cu un foton la lungimi de
undã potrivite pentru comunicaþie cu pierdere joasã la
distanþe mari.
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