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Aşa cum “Monitorul Oficial” deschide o poartă inedită asupra preocupărilor societăţii româneşti de-a lungul timpului, tot aşa
şi parcurgerea colecţiei “Curierul de Fizică”, disponibilă acum în format complet pe pagina de web a revistei, reprezintă file din
istoria vie, trăită, a peste un sfert de secol a fizicii şi domeniilor conexe, nu numai de pe Platforma Măgurele sau a României,
dar şi din toată lumea. Ca şi în cazul unui parfum, deşi colecţia emană “note de vârf” care dau prima impresie dar totuşi dispar
primele, şi “note de bază şi de mijloc” care dau mirosul principal, deşi cele de bază pot fi resimţite abia după un timp de la
aplicare… lectura numerelor CdF rămâne până la urmă o percepţie personală a fiecărui cititor.
“Reţeta parfumului CdF” este constituită din politica sa editorială, cristalizată de-a lungul timpului şi care îi conferă individualitate. Este momentul de a defini clar care sunt orientările revistei, mai ales că ea trebuie racordată la legislaţia în vigoare şi
la politicile UE în domeniu.

Politica privind domeniile şi cerinţele de publicare în Curierul de Fizică,
inclusiv alinierea la prevederile Regulamentului (UE) 679/2016
Revista “Curierul de Fizică” reprezintă un periodic de
promovare a ştiinţelor exacte, în special a fizicii şi domeniilor conexe. Ea apare în limba română, într-un tiraj
restrâns, cu 1-4 numere/an, şi se adresează comunităţii
ştiinţifice din România şi diaspora şi în general tuturor
persoanelor care cunosc limba română şi sunt interesate în genul de articole care apar în Curierul de Fizică
- CdF.
Este dedicată următoarelor subiecte:
- popularizarea într-o formulă adresată unui grupţintă de cititori interesaţi, a noutăţilor în special din
fizică şi domenii conexe, şi în care sunt prezentate
rezultate ştiinţifice de interes general, deja apărute
în reviste de prestigiu;
- articole dedicate unor aspecte de natură etică a
cercetării ştiinţifice;
- articole generale asupra tradiţiilor, istoriei şi evenimentelor comunităţii fizicii româneşti şi internaţionale;
- biografii sau necrologuri ale unor personalităţi ale
cercetării ştiinţifice; câştigători ai unor distincţii sau
laureaţi ai Premiului Nobel etc.
Revista nu îşi poate asuma, prin statut, referenţierea cercetărilor şi rezultatelor ştiinţifice originale şi, în
consecinţă, nu publică articole cu caracter strict ştiinţific. De asemenea, nu poate oferi spaţiu de exprimare
a unor polemici care vizează deontologia profesională,
Comitetul Redacţional având rolul de a îndruma potenţialii autori către o rigoare în exprimare care să nu depăşească limbajul obiectiv, riguros, echilibrat şi elevat
al înşăşi esenţei ştiinţelor exacte. De asemenea, revista
îşi rezervă dreptul de a refuza publicarea unor articole
care depăşesc cadrul legal pentru România sau al directivelor Uniunii Europene. În acest sens, formula de
publicare are în vedere după 25 mai 2018 racordarea
la REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (care
poate fi descărcat de pe Internet) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor
cu caracter personal și privind libera circulație a acestor
date. Comitetul redacţional recomandă adaptarea de

Grosimea nanofirelor alterează structura
de bandă a GaAs
Doar de câțiva ani faza pură de würzită și zincblendă GaAs
a fost crescută cu succes și s-a constatat repede că încă se
pot descoperi multe proprietăți fundamentale ale acestor
materiale. Astfel, deja aliniamentul uimitor al benzilor de
conducție și valență la interfața dintre würzită și zincblendă
GaAs – caracteristică de heterojuncțiune de tip II – atrage
interesul pentru utilizarea potențială în viitoarele dispozitive
electronice și optoelectronice. Recent, cercetători de la Lund
University, Suedia, au crescut nanofire singulare continue
de GaAs constând din segmente de faze pure de würzită
și zincblendă. Utilizând spectroscopia de fotoluminiscență,
au descoperit limitarea spațială în lungul razei unui nanofir
având ca rezultat alterarea structurii de bandă a materialului.
n
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către autori, şi din acest punct de vedere, a textelor ce
se doresc a fi publicate în revistă.
În principal, Comitetul redacţional face următoarele
recomandări şi atenţionări:
- determinarea exactă a surselor de informare şi citarea lor în context; revista nu are un format impus
pentru citări;
- precizarea autorilor sau surselor fotografiilor, a acordului ca obiectele din imagini să poată fi prezentate
în Curierul de Fizică acolo unde este cazul sau obţinerea acordului persoanelor în viaţă din fotografii
ca ele să apară în paginile revistei;
- acordul autorului, editorului sau al revistei din care
se preiau unele articole sau materiale, acolo unde
este cazul;
- folosirea şi prelucrarea datelor personale în textul
articolelor doar cu ştirea sau acordul părţilor implicate; datele asupra unor evenimente publice nu intră în această categorie;
- o scriere semnată, menţionată sau inserată în paginile publicaţiei, poartă responsabilitatea autorului.
Celelalte note – nesemnate – ca şi Nota ediţiei şi
Editorialul fiecărui număr sunt scrise de către redacţie şi reprezintă punctul de vedere al acesteia.
D. R. Grigore şi Corina Simion

La Centenarul Marii Uniri, domnul Dr. Dumitru Mihalache, Membru Corespondent al Academiei Române, și domnul Dr. Habil.
Alexandru I. Nicolin, ne fac bucuria de a prezenta succint biografiile științifice ale Părinților Fizicii Moderne din România: Academicianul
Horia Hulubei, Academicianul Eugen Bădărău, Academicianul Șerban Țițeica, Profesorul Ion I. Agârbiceanu, Membru Corespondent al
Academiei Române, Academicianul Radu Grigorovici și Academicianul Ioan Ursu. Textul prezintă pe scurt istoria Fizicii Moderne din
România din perspectiva celor două reviste de fizică publicate de Editura Academiei Române, anume Revue de Physique (1956-1964),
redenumită Revue Roumaine de Physique (1964-1992), iar apoi Romanian Journal of Physics (în 1992), și Studii și Cercetări de Fizică (19501992), redenumită Romanian Reports in Physics (în 1992).

Fizica din România la Centenarul Marii Uniri
Părinții Fizicii Moderne
Centenarul Marii Uniri este un moment unic în istoria
Națiunii Române, care invită la rememorarea evenimentelor
excepționale din istoria ultimului veac, pentru o mai dreaptă
cinstire a înaintașilor care au făcut posibilă această aniversare.
Cunoscând începuturile națiunii române moderne și rolul important pe care științele naturii în general și fizica în particular
l-au avut în dezvoltarea societății românești, putem aprecia la
justa valoare eforturile Părinților Fizicii Moderne din România,
înțelegând mai bine realitatea actuală și calea de urmat în viitor. Mesajul implicit al acestui expozeu istoric este acela că realizările actuale ale comunității fizicienilor din România sunt rezultatul a numeroase acumulări succesive, a tradiției științifice
neîntreruptă în domeniul fizicii de mai bine de un secol și a
școlii românești de fizică. Toate acestea sunt rezultatul colaborării tradiționale dintre Academia Română, universitățile din
toate provinciile românești și institutele naționale de cercetare.
În acest context se vede mai limpede că realizarea la Măgurele
a pilonului românesc al infrastructurii europene de cercetare
Extreme Light Infrastructure, dedicat fizicii nucleare, reflectă
maturitatea științifică a școlii românești de fizică și inginerie
nucleară și a celei de fizica și ingineria laserilor.
Istoria Fizicii din România de-a lungul ultimului secol, a se
vedea referințele [1–5], se suprapune aproape perfect peste
ceea ce înțelegem astăzi prin Fizica Modernă. O întâmplare
fericită face ca anul 1918 să marcheze, de asemenea, consacrarea paradigmei cuantice în fizică. Decernarea premiului
Nobel pentru Fizică lui Max Planck, în semn de recunoaștere a
impactului pe care ideea de cuantă de energie l-a avut, marchează începutul fizicii moderne și renunțarea la unele idei
aparent imuabile ale mecanicii newtoniene. De altfel, în anul
1929 apare primul număr al prestigioasei reviste Reviews of
Modern Physics, care va publica de-a lungul anilor articole de
sinteză care au marcat definitiv dezvoltarea fizicii [6]. Această
revistă fanion a fizicii mondiale a fost și este editată de către
American Physical Society, alături de o serie de reviste cu acoperire tematică mai îngustă (seria Physical Review A/B/C/D/E) și
două reviste generaliste, Physical Review Letters și Physical Review X, dedicate rezultatelor științifice de avangardă. Portofoliul de articole al revistelor de fizică oferă o radiografie exactă
a dezvoltării diferitelor domenii ale fizicii moderne, ilustrând
totodată eforturile societăților profesionale naționale de a
promova fizica.
Prima revistă științifică pe plan mondial este Philosophical
Transactions of The Royal Society, al cărei prim număr apare în
1665. După cunoștințele noastre, prima revistă dedicată fizicii
este Journal der Physik, al cărei prim număr apare în anul 1790.
Revista Journal der Physik are viață relativ scurtă, succesoarea

ei fiind, din anul 1799, Annalen der Physik, revistă care apare și
astăzi. Pe plan românesc, prima revistă dedicată științelor fizice este Buletinul Societății de Sciințe Fizice din România, al cărui
prim număr apare în 1892, care include, pe lângă contribuții
dedicate fizicii, și articole de chimie și științele pământului.
În ordine cronologică următoarea mare revistă de fizică este
Disquisitiones Mathematicae et Physicae publicată începând cu
1940 de Institutul de Cercetare Regele Carol al II-lea (a se vedea
referința [7]), al cărei al șaptelea și ultim volum apare în 1948.
Succesoarea acestei reviste este Studii și Cercetări de Fizică (a se
vedea referințele [8,9]), al cărei prim număr apare în 1950 sub
egida Institutului de Fizică al Academiei, devenit după 1956
Institutul de Fizică Atomică. Studii și Cercetări de Fizică apare
neîntrerupt până în 1992 când revista își schimbă numele în
Romanian Reports in Physics. În 1956 apare primul număr al revistei Revue de Physique, cea mai importantă revistă de fizică
atât din perspectiva impactului la nivelul comunității științifice
al articolelor publicate, cât și din perspectiva autorilor care au
publicat în paginile revistei. Revista este publicată sub acest
nume până în anul 1964 când numele este modificat în Revue Roumaine de Physique. Revista apare fără întrerupere până
în 1992, când este decisă schimbarea numelui în Romanian
Journal of Physics. Cea mai recentă revistă internațională editată în România, care publică articole de fizică, este Proceedings
of The Romanian Academy – Series A, al cărei prim număr apare
în anul 2000 (a se vedea referința [10]). Pe lângă aceste reviste
principale, mai există o serie de reviste cu acoperire regională,
dintre care menționăm aici Annales Scientifiques de l’Université
de Jassy, publicată inițial în 1901 la inițiativa Societății de Științe
din Iași, care apare acum sub numele Scientific Annals of the
“Alexandru Ioan Cuza” University of Iași (New Series).
Revenind la istoria propriu-zisă a învățământului și cercetării în fizică din România (a se vedea referințele [11–13]), să
remarcăm că acestea au o istorie îndelungată, structurată în
patru perioade distincte. Prima perioadă acoperă intervalul
1860-1890 și începe cu introducerea cursurilor de fizică în planul de învățământ și activități de cercetare sporadice la nivel
universitar. A doua perioadă acoperă intervalul 1890-1940 și
marchează intensificarea activităților de cercetare, corelate
acum cu activitatea didactică, tot în această perioadă fiind
înființate primele centre de cercetare în fizică în universitățile
românești. După Al Doilea Război Mondial, la începutul celei
de-a treia perioadă de dezvoltare a fizicii în România, remarcăm înființarea Platformei de Fizică de la Măgurele (acum sit
istoric al Societății Europene de Fizică sub numele Măgurele
Physics Campus) și activitatea susținută a unei pleiade de fizicieni de excepție, deopotrivă cercetători remarcabili și dascăli
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dedicați muncii la catedră. Dintre aceștia amintim pe Academicianul Horia Hulubei, fondatorul școlii românești de fizică
atomică și nucleară, pe Academicianul Șerban Țițeica, fondatorul școlii românești de fizică teoretică, și pe Ion I. Agârbiceanu, Membru Corespondent al Academiei Române, creatorul
primului laser realizat în România (și al patrulea din lume) și
fondatorul școlii românești de fizica și ingineria laserilor.
Instituția centrală a Platformei de Fizică de la Măgurele a
fost Institutul de Fizică Atomică (IFA) în perioada 1956–1974
și apoi după anul 1990. În perioada 1974–1990 activitatea institutelor de pe Platforma de Fizică de la Măgurele a
fost coordonată de Institutul Central de Fizică (ICEFIZ), sub
care au funcționat până în 1977 Institutul de Fizică Atomică
(București–Măgurele), Institutul pentru Tehnologii Nucleare
(Pitești–Colibași), Institutul de Izotopi Stabili (Cluj), Institutul de
Fizică (inițial cu sediul în București, apoi în București–Măgurele), Institutul pentru Creație Științifică și Tehnică (București–
Măgurele), Laboratoarele de Fizică din Centrul de Cercetări
Tehnice și Fizice (Iași), Centrul de Documentare și Publicații
Nucleare (București–Măgurele), alături de Centrul de Pregătirea și Specializarea Cadrelor din Domeniul Nuclear (București–
Măgurele). Urmare a reorganizării Institutului Central de Fizică,
în perioada 1977–1990 pe Platforma de Fizică de la Măgurele
activează Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară (unitate cu
personalitate juridică), Institutul de Fizica și Tehnologia Materialelor (unitate fără personalitate juridică), Institutul de Fizica
și Tehnologia Aparatelor cu Radiații (unitate fără personalitate
juridică), Centrul de Astronomie și Științe Spațiale (unitate fără
personalitate juridică), Centrul de Fizica Pământului (unitate
fără personalitate juridică), alături de Fabrica de Aparatură Nucleară (unitate fără personalitate juridică). În aceeași perioadă,
1977–1990, sub coordonarea Institutului Central de Fizică activează Institutul de Reactori Nucleari Energetici (unitate cu
personalitate juridică, cu sediul în municipiul Pitești), Institutul
de Tehnologie Izotopică și Moleculară (unitate cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Cluj–Napoca), alături de
Centrul de Fizică Tehnică (unitate cu personalitate juridică, cu
sediul în municipiul Iași). După anul 1990, când s-a reînființat
Institutul de Fizică Atomică, institutele de pe Platforma de Fizică de la Măgurele au devenit pe rând Institute Naționale de
Cercetare-Dezvoltare: Institutul Național de Fizică și Inginerie
Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH), Institutul Național de Fizica
Materialelor (INFM), Institutul Național pentru Fizica Laserilor,
Plasmei și Radiației (INFLPR), Institutul Național pentru Fizica
Pământului (INFP) și Institutul Național pentru Optoelectronică (INOE), obținând pe rând personalitate juridică. Acestor
Institute Naționale de Cercetare-Dezvoltare li se adaugă Institutul de Științe Spațiale (ISS), filială cu personalitate juridică a
INFLPR.
Pe palier universitar menționăm aici centrele universitare
de tradiție din București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara, unde
activitățile didactice și de cercetare în fizică au cunoscut o
dezvoltare substanțială în perioada de după Al Doilea Război Mondial, alături de centre universitare mai recente, cum
sunt cele din Arad, Constanța, Craiova, Oradea, Pitești, Sibiu și
Târgoviște. Numeroși fizicieni formați de școala românească
după Al Doilea Război Mondial s-au afirmat ca personalități
recunoscute în centre importante la nivel internațional din Europa și Statele Unite ale Americii, stabilindu-se astfel colabo-

rări fructuoase de lungă durată. Ultima perioadă, începută în
1990, e marcată de schimbările profunde survenite la nivelul
societății românești, cu o vizibilă scădere a atractivității fizicii
în rândul elevilor și studenților și o subfinanțare cronică atât a
activităților didactice, cât și a celor de cercetare.
În cele ce urmează prezentăm o serie de microbiografii ale
Părinților Fizicii Moderne din România, în care am încercat să
creionăm profilul științific al acestora, precum și școlile – atât
de învățământ, cât și de cercetare – pe care le-au creat. Paginile care urmează reflectă aproape exclusiv activitatea grupurilor de cercetare din București și de pe Platforma de Fizică de
la Măgurele, deoarece aici au fost concentrate institutele de
cercetare de profil. Selecția este așadar puternic limitată geografic și nu surprinde decât o mică parte din imaginea de ansamblu a fizicii din România, autorii pregătind un material distinct, mult mai amplu, dedicat centrelor tradiționale de fizică
din România și fizicienilor care s-au afirmat profesional în afara
granițelor țării. Într-o selecție foarte sumară a direcțiilor de
dezvoltare a fizicii din România, nediscutate în prezentul text,
menționăm acum activitatea remarcabilă a fizicienilor din marile centre universitare. Pentru fizica ieșeană trebuie subliniată
școala de fizică teoretică a Profesorului Ioan Gottlieb (n. 1929
– d. 2011), școala de fizica plasmei a Profesorului Gheorghe
Popa și școala de fizica și ingineria materialelor magnetice a
Profesorului Horia Chiriac. Cercetarea în fizică din Cluj-Napoca
se remarcă prin școala de fizică teoretică a Profesorului Zoltán
Gábos (n. 1924 – d. 2018), școala de fizica materialelor și fenomenelor magnetice a Academicianului Emil Burzo, școala
de nanofotonică a Profesorului Simion Aștilean și școala de
știința materialelor, biomateriale și metode spectroscopice
a Profesorului Onuc Cozar. Pentru fizica timișoreană evocăm
personalitatea Profesorului Mircea Zăgănescu, școala de fizică tehnică a Profesorului Coleta de Sabata de la Universitatea
Politehnica din Timișoara, școala de nanofluide magnetice
a Profesorului Doina Bica (n. 1952 – d. 2008) și a Profesorului
Ladislau Vékás, Membru Corespondent al Academiei Române
(ales în anul 2012), școala de fizică teoretică a Profesorului Ion
Cotăescu, școala de fizica materialelor a Profesorului Nicolae
M. Avram și școala de fizica cristalelor a Profesorului Agneta M.
Balint. Pentru fizica craioveană menționăm școala de fizică statistică a Profesorului Oliviu Gherman, grupul de fizică teoretică
și fizică matematică al Profesorului Radu Dan Constantinescu
și îndelungata activitate de formare a tinerilor cercetători a
Profesorului Florea Uliu. Alături de centrele universitare de
tradiție, trebuie menționate, de asemenea, rezultatele remarcabile obținute în cercetare științifică la universitățile din Arad
(grupul Profesorului Virgil–Florin Duma), Constanța (grupul
Profesorului Victor Ciupină) și Târgoviște (grupul Profesorului
Ion V. Popescu). În paginile care urmează nu ne referim explicit
la numeroasele convergențe ale fizicii cu științele inginerești.
Acestea sunt însă extrem de importante pentru latura experimentală a fizicii, Platforma de Fizică de la Măgurele având o îndelungată tradiție inginerească, dintre domeniile de referință
pentru istoria acesteia menționând aici electronica nucleară,
ingineria laserilor și cea a materialelor. Pe lângă activitatea
inginerească din cadrul Platformei de Fizică de la Măgurele
se remarcă activitatea grupurilor de cercetare de la Institutul
Național pentru Microtehnologie, coordonate de Academicianul Dan Dascălu, Mihai Mihăilă, Membru Corespondent
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al Academiei Române, Cornel Cobianu, Raluca Müller, Adrian
Dinescu, Alexandru Müller, Mircea Dragoman și Radu Cristian
Popa.
Horia Hulubei (n. 1896 – d. 1972) a fost fondatorul şcolilor româneşti de fizică atomică şi fizică nucleară [14]. Anii de
formare ai Academicianului Horia Hulubei au fost marcați de
perioada Primului Război Mondial, participând, printre altele,
la bătălia de la Mărășești și luptând pe frontul de Vest, unde
este rănit și decorat apoi cu ordinul Legiunii de Onoare. În
anul 1922 își începe studiile universitare în științe fizico-chimice, iar după licența obținută în 1926 lucrează ca cercetător,
cu unele întreruperi, până în 1938, la Laboratorul de Chimie
Fizică, Sorbonne, Paris, condus atunci de Jean Baptiste Perrin.
După revenirea în țară devine profesor întâi la Iași și apoi la
București, în perioada 1941-1944 fiind Rector al Universității
din București. Horia Hulubei este ales Membru Corespondent
în Academia de Științe din România în 1935, iar în 1937 devine Membru Corespondent al Academiei Române, fiind ales
Membru Titular în anul 1946. În anul 1949 pune bazele Institutului de Fizică al Academiei (IFA), care se transformă în 1956 în
Institutul de Fizică Atomică (IFA).
O selecţie a lucrărilor ştiinţifice publicate de Horia Hulubei
a apărut în anul 1986, la Editura Academiei Române, sub îngrijirea atentă a unei pleiade de colaboratori străluciţi ai marelui
savant: Ioan Ursu, Marin Ivaşcu, Alexandru Berinde, Călin Beşliu,
Aretin Corciovei, Oliviu Gherman, Theodor V. Ionescu, Tatiana
Magda, Nicolae Martalogu, Victor Mercea, Alexandru Mihul,
Marius Peculea, Marius Petraşcu, Ionel Purica şi Vasile Tutovan
[15]. Aceștia, alături de Dorel Bucurescu, Membru Corespondent al Academiei Române, Academicianul Nicolae–Victor
Zamfir, Emilian Drăgulescu, Mihai Petrovici, Cătălin Borcea,
Alexandrina Petrovici, Marilena Avrigeanu, Vlad Avrigeanu, Livius Trache, Gheorghe Căta–Danil, Nicolae Mărginean, Călin
Alexandru Ur, Călin Alexa, Florin Negoiță și numeroși alți cercetători din generațiile mai tinere, continuă tradiția începută
de Horia Hulubei în cadrul Institutului Național de Fizică și Inginerie Nucleară care astăzi poartă numele marelui savant. Pe
lângă moștenirea simbolică pe care toți aceștia o poartă mai
departe și numeroasele infrastructuri de cercetare existente
în cadrul institutului, menționăm în mod deosebit realizarea
facilității europene Extreme Light Infrastructure-Nuclear Physics, proiect condus de Academicianul Nicolae-Victor Zamfir.
Remarcăm faptul că mari personalităţi ale fizicii din România au publicat de-a lungul anilor articole dedicate vieții
şi activităţii ştiinţifice ale marelui savant Horia Hulubei. Menţionăm aici contribuţiile autorilor M.T. Magda, Petre T. Frangopol, Bogdan Constantinescu, Ana-Maria Stan, Dorin Poenaru
şi Gheorghe Stratan, privind contribuţiile de excepție ale lui
Horia Hulubei la dezvoltarea fizicii atomice şi fizicii nucleare în
România, la crearea Institutului de Fizică al Academiei Române
în anul 1949, precum şi la crearea Institutului de Fizică Atomică
de la Măgurele în anul 1956 [16–21]. Remarcăm faptul că în
anul 1969, Horia Hulubei publică în revista Studii și Cercetări de
Fizică un articol cu un titlu semnificativ: „20 de ani de cercetări
de fizică și fizică nucleară la Institutul de Fizică Atomică” [22],
marcând aniversarea a două decenii de la fondarea Institutului
de Fizică al Academiei Române. Ca un arc peste timp, în anul
2016, Petre T. Frangopol a publicat un articol cu un titlu semni-

ficativ: „Institutul de Fizică Atomică la aniversarea a 60 de ani”
[23], marcând astfel şase decenii de la fondarea Institutului de
Fizică Atomică de la Măgurele. De asemenea, în anul 2016, la
Editura Casa Cărții de Ştiință din Cluj-Napoca, a fost publicat
un volum omagial cu titlul „Colaborarea ştiinţifică Horia Hulubei-Yvette Cauchois şi spiritualitatea maramureşeană”, editat
de Petre T. Frangopol şi Ioan I. Ursu [24]. În acel volum dedicat
colaborării ştiinţifice dintre două mari personalităţi ale fizicii
secolului XX din România şi Franța, au publicat eseuri emoţionante mari personalități ale vieţii culturale şi ştiinţifice din România: Iustin Hodea Sigheteanul, Nicolae–Victor Zamfir, Petre
T. Frangopol, Mihail Bălănescu (n. 1922 – d. 2018), Emil Burzo,
Dorin N. Poenaru, Dorel Bucurescu, Gheorghe Benga, Ioan I.
Ursu, Florin–Dorian Buzatu, Bogdan Constantinescu, Ana-Maria Stan, Daniel David, Teodor Ardelean şi Simion Bogîldea.
Horia Hulubei a înţeles foarte bine că unul dintre factorii
cei mai importanţi de dezvoltare economică a unei ţări este
cercetarea ştiinţifică, iar acest crez i-a călăuzit întreaga activitate dedicată creşterii vizibilității ştiinţei românești pe plan
internațional. Redăm aici un fragment dintr-o scrisoare adresată unui coleg la data de 30 noiembrie 1935 de Horia Hulubei
(care în acea perioadă locuia şi lucra la Iași): „Ar fi o fericire să
se înţeleagă odată temeinic că unul din factorii cei mai importanţi de formare economică a unei ţări este cercetarea ştiinţifică pură, ca să nu mai vorbim de latura ce ar putea prinde imediat atenţia factorilor noştri responsabili, oricât de paradoxal ar
părea la prima vedere. Eforturile imense făcute de toate naţiile,
de orice organizaţie politică ar fi ele, […], atunci când au fost
puse în faţa nevoii de a se manifesta pe primul rang al civilizaţiei moderne – şi aceasta ca o necesitate absolută a existenţei
lor – o dovedesc cu prisosinţă”. Scrisoarea lui Horia Hulubei a
fost reprodusă în lucrarea lui L. Kalustian, „Simple note”, Editura
Eminescu, 1983, şi se găseşte pe pagina de internet a Institutului de Fizică Atomică de la Măgurele [25].
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Nicolae Ionescu–Pallas a publicat [5] o sinteză cuprinzătoare a biografiei marelui savant alături de o succintă trecere
în revistă a principalelor rezultate ştiinţifice ale lui Horia Hulubei. În cele ce urmează, vom puncta doar câteva aspecte
semnificative ale personalităţii ştiinţifice a marelui savant român Horia Hulubei, folosind notele biografice publicate de
Nicolae Ionescu–Pallas [5] şi Petre T. Frangopol [18]. După absolvirea în anul 1926 a Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi, Secţia Fizică
şi Chimie, Horia Hulubei a lucrat în cadrul Laboratorului de
Fizico–Chimie al Facultăţii de Ştiinţe, ca asistent al Profesorului Petre Bogdan. A plecat în Franţa în anul 1926, ca bursier al
statului francez, unde a lucrat în laboratorul lui Jean Baptiste
Perrin (n. 1870 – d. 1942), laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în anul 1926 “for his work on the discontinuous structure
of matter, and especially for his discovery of sedimentation
equilibrium”. În anul 1933, Horia Hulubei a susţinut doctoratul în fizică experimentală, cu o dizertaţie în domeniul efectului Compton multiplu. În comisia de examinare a tezei de
doctorat a lui Horia Hulubei, intitulată “Contribution à l’étude
de la diffusion quantique des rayons X”, prezidată de Marie
Curie (n. 1867 – d. 1934), dublă laureată a Premiului Nobel, şi
anume, pentru Fizică în anul 1903 şi pentru Chimie în anul
1911, au făcut parte Jean Baptiste Perrin şi Charles Mauguin.
Teza de doctorat a lui Horia Hulubei a fost apreciată în mod
deosebit de fizicianul suedez Karl Manne Georg Siegbahn (n.
1886 – d. 1978), laureat al premiului Nobel pentru Fizică în anul
1924, pentru cercetările efectuate în domeniul spectroscopiei
razelor X “for his discoveries and research in the field of X-ray
spectroscopy”. Horia Hulubei a publicat atât ca unic autor,
precum şi în colaborare cu Yvette Cauchois, o serie de lucrări
semnificative în domeniul spectroscopiei atomice folosind razele X, în revistele Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances
de l’Académie des Sciences şi Journal de Physique et Le Radium, în
perioada 1931–1948. În anul 1947 a publicat un articol ştiinţific
scurt în revista Physical Review, cu titlul “Search for element 87”
[26]. După cunoştinţele noastre, această lucrare ştiinţifică este
primul articol publicat în revista Physical Review de un fizician
român. Horia Hulubei studiază în lucrarea [26] validitatea rezultatelor ştiinţifice publicate în anul 1943 în aceeaşi revistă de
fizicianul american F.R. Hirsh (The search for element 87, Phys.
Rev. 63, 93 (1943)). Menţionăm că în anul 1936, Horia Hulubei
a publicat un prim studiu privind elementul chimic 87 [27]. Ulterior, într-o altă lucrare efectuată de Horia Hulubei, va denumi Moldavium acest prezumtiv element chimic cu numărul
atomic 87 [28]. Fiziciana franceză Marguerite Perey, Institutul
Curie, Paris, a fost creditată cu descoperirea în anul 1939 a elementului chimic cu numărul atomic Z=87; numele Francium
(Fr) pentru acest element chimic a fost adoptat oficial în anul
1949, de către International Union of Pure and Applied Chemistry. Este demn de menţionat faptul că într-un articol amplu, publicat în anul 2010 de Brett F. Thornton şi Shawn C. Burdette [29], se analizează din punct de vedere istoric epopeea
punerii în evidenţă a elementului chimic radioactiv cu numărul atomic Z=85, astatiniul (At), care este asemănător cu iodul
şi care este considerat a fi cel mai rar element de pe Terra.
Contribuţiile ştiințifice importante ale savanţilor Horia Hulubei
şi Yvette Cauchois, în direcția evidențierii acelui nou element
chimic [30,31], au fost expuse pe larg în lucrarea publicată de
B.F. Thornton şi S.C. Burdette în anul 2010 [29].

Cu ocazia aniversării a 70 de ani de viață ai marelui savant
român Horia Hulubei, a fost publicat un volum omagial în anul
1966 în Revue Roumaine de Physique, Volumul 11, Numărul 9-10.
În acel volum au fost publicate o serie de articole ştiinţifice dedicate lui Horia Hulubei, având ca autori personalităţi ştiinţifice
de marcă din străinătate şi din România, care l-au cunoscut
de-a lungul timpului.
Este extrem de important de menţionat faptul că în volumul omagial al revistei Revue Roumaine de Physique, dedicat
savantului Horia Hulubei, au publicat cinci laureaţi ai Premiului Nobel: Chandrasekhara Venkata Raman (n. 1888 – d. 1970),
Louis de Broglie (n. 1892 – d. 1987), Kai Siegbahn (n. 1918 – d.
2007), Linus Pauling (n. 1901 – d. 1994) şi Carlo Rubbia. Chandrasekhara Venkata Raman a obţinut Premiul Nobel pentru Fizică în anul 1930 “for his work on the scattering of light and for
the discovery of the Raman effect”. Louis de Broglie a obţinut
Premiul Nobel pentru Fizică în anul 1929 “for his discovery of
the wave nature of electrons”. Kai Manne Siegbahn a obţinut
Premiul Nobel pentru Fizică în anul 1981 “for his contribution
to the development of high-resolution electron spectroscopy”. Linus Carl Pauling a obţinut Premiul Nobel pentru Chimie
în anul 1954 “for his research into the nature of the chemical
bond and its application to the elucidation of the structure of
complex substances” şi Premiul Nobel pentru Pace corespunzător anului 1962 (acordat în Octombrie 1963). Carlo Rubbia a
obţinut Premiul Nobel pentru Fizică în anul 1984, împreună
cu Simon van der Meer “for their decisive contributions to the
large project, which led to the discovery of the field particles
W and Z, communicators of weak interaction”.
Chandrasekhara Venkata Raman a publicat în acel volum
al revistei Revue Roumaine de Physique, un articol privind proprietăţile de luminiscenţă ale mineralului „fluorspar”, care conţine fluorura de calciu (CaF2) [32]. Louis de Broglie a publicat
un articol cu valenţe istorice, privind domeniul ştiinţific al termodinamicii unei particule izolate (“Thermodynamique de la
particule isolée”) [33]. Kai Siegbahn a publicat în colaborare cu
Carl Nordling o lucrare de sinteză privind metodele de spectroscopie electronică de mare precizie pentru investigarea
atomilor şi moleculelor [34]. Linus Pauling a publicat o lucrare
privind structura şi stabilitatea nucleelor atomice, dezvoltând
o nouă teorie a structurii nucleare, pe care a denumit-o “closed-packed-spheron theory of nuclear structure” [35]. Carlo
Rubbia a publicat o lucrare privind evenimentele foarte rare
de dezintegrare a pionilor şi kaonilor încărcaţi electric în câte
patru leptoni [36]. Lucrarea respectivă are coautori pe doi fizicieni de seamă de la Institutul Unificat de Cercetări Nucleare
(IUCN) de la Dubna, Rusia: Lev Okun (n. 1929 – d. 2015) şi Bruno
Pontecorvo (n. 1913 – d. 1993).
În volum au publicat articole extrem de actuale pentru
acea perioadă de timp, o serie de fizicieni recunoscuţi pe plan
internaţional, din mai multe ţări ale lumii. Menţionăm aici pe
Ph. Briandet care a publicat o lucrare privind evoluţia camerelor cu bule de hidrogen [37], folosite în studiul interacţiunii
particulelor elementare la marile instalaţii experimentale de la
CERN, Geneva, Elveția şi IUCN, Dubna, Rusia, precum şi lucrarea lui J.D. Bernal şi S.V. King sintetizând cercetările efectuate
în principal de J.D. Bernal, privind teoria lichidelor simple [38].
Sigvard Eklund (n. 1911 – d. 2000) a publicat în volumul dedicat savantului Horia Hulubei, un articol privind stadiul dezvol-
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tării la acea dată a centralelor electrice nucleare şi perspectivele de dezvoltare în continuare a domeniului [39]. Menţionăm
faptul că Sigvard Eklund a activat o lungă perioadă de timp
(1961–1981) în calitate de Director General al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA), cu sediul la Viena,
Austria. În articolul publicat în Revue Roumaine de Physique, S.
Eklund menţionează următoarele aspecte privind contribuţia
lui Horia Hulubei la dezvoltarea AIEA: “Professor Hulubei was
a member of the Board of Governors and once Vice-Chairman of the Board. On the General Conference, too, Professor
Hulubei has represented his country and was two years ago
chairman of the Programme, Technical and Budget Committee of the General Conference. The Agency has greatly benefited from having had a man of Professor Hulubei’s scientific
knowledge and experience and international outlook to take
part in all these meetings” [39]. În volum găsim şi un articol
având autor pe A. Lösche, de la Institutul de Fizică, Universitatea din Leipzig, privind cercetările de rezonanţă magnetică
nucleară efectuate pe un compus chimic molecular complex:
“triglycine sulfate” [40].
Menţionăm, în continuare, seria de articole ştiinţifice publicate de o pleiadă de străluciţi fizicieni români. Eugen Bădărău a publicat în colaborare cu Athanasie Truţia şi O. Zamfir
o lucrare experimentală privind caracteristicile descărcărilor în
gaze în trei medii diferite: (a) argon şi vapori de apă, (b) azot şi
vapori de apă şi (c) oxigen şi vapori de apă [41]. Şerban Ţiţeica,
D.H. Constantinescu şi Viorica Florescu au publicat o lucrare
din domeniul fizicii matematice, privind reprezentările grupurilor ortogonale infinitezimale folosind transformările canonice infinitezimale [42]. Rezultatele obţinute în lucrarea menţionată mai sus sunt utile în construcţia reprezentărilor liniare
ale algebrelor Lie. Radu Grigorovici, Nathan Croitoru şi Andrei
Dévényi au publicat un studiu al variaţiei cu temperatura a
coeficientului forţei termoelectrice a straturilor subţiri de germaniu amorf [43]. O lucrare privind tranziţiile hiperfine interzise care sunt evidenţiate în spectrele de rezonanţă electronică
de spin ale ionilor Mn2+ în monocristale de calcit (CaCO3) a
fost publicată de Ioan Ursu, Voicu Lupei şi Aurelia Lupei [44],
autorii având afilierea instituţională la Universitatea din Cluj,
la timpul respectiv (anul 1966). Aretin Corciovei (n. 1930 – d.
1992), fondatorul școlii de teoria corpului solid în România [45],
a publicat împreună cu Gheorghe Costache, unele rezultate
teoretice privind anizotropia magnetică în straturile subţiri
feromagnetice de cobalt [46]. George Comşa, un savant de
talie mondială care a activat la începutul strălucitei sale cariere ştiinţifice la Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele,
a publicat o lucrare privind stadiul cercetărilor, la vremea respectivă, privind distribuţia energetică a ionilor la momentul
producerii lor, precum şi metodele practice de obţinere şi măsurare a presiunilor foarte joase [47]. Adrian Gelberg, C. Nistor
şi C. Proţop au publicat un articol privind calculul intensităţii şi
formei razelor X produse în procesul de absorbţie rezonantă
a razelor gamma şi prin dezexcitarea unui nivel nuclear excitat, prin fenomenul de conversie internă (efect Mössbauer)
[48]. R.V. Deutsch a publicat un studiu teoretic privind influenţa efectului Hall asupra propagării undelor monocromatice în magnetohidrodinamica relativistă [49]. Ioan–Iovitz Popescu, Geavid Musa, A. Popescu şi A. Baltog au publicat un
studiu privind posibilitatea utilizării efectului de fotoionizare

ca proces de neechilibru de ionizare, în generatorii electrici
pe bază de plasmă [50]. Un colectiv de cercetare condus de
Petre T. Frangopol şi Alexandru T. Balaban, de la Institutul de
Fizică Atomică şi un grup de chimişti de la Institutul de Cercetări Petrochimice din Ploieşti, au publicat o serie de studii
de radioliză a unor produse petroliere româneşti, care au fost
efectuate la reactorul nuclear de tip VVR-S al Institutului de
Fizică Atomică [51].
O altă serie de lucrări dedicate aniversării savantului Horia Hulubei au fost publicate în Revue Roumaine de Physique, la
începutul anului 1967 în Volumul 12, Numărul 1. Prima lucrare,
publicată în acel volum aniversar, are autori pe Eugen Bădărau, C. Popovici şi Maria Someşan, fiind dedicată investigării
mecanismelor fizice ale unui efect specific fizicii plasmei (“hollow catode effect”) [52]. Alexandru Cişman, de la Institutul Politehnic din Timişoara, a publicat un articol de sinteză privind
structura lamelară şi caracteristicile magnetice şi electrochimice ale păturilor subţiri feromagnetice care conţin Fe, Ni, Co [53].
Victor Mercea (n. 1924 – d. 1987), de la Secţia din Cluj-Napoca a Institutului de Fizică Atomică, Membru Corespondent al
Academiei Române (ales în anul 1963), a publicat în colaborare
cu E. Grecu şi A. Olariu, o lucrare privind unele metode inovative de separare a izotopilor, cu aplicaţii la producerea apei
grele [54]. Nicolae Grama, L. Marinescu, I. Mihai, Marius Petraşcu, Aureliu Săndulescu şi G. Voiculescu au publicat o lucrare
în care au raportat rezultatele măsurătorilor secţiunilor eficace
de fisiune a plutoniului-239 în intervalul de energie 0.7–4 meV,
a neutronilor [55]. Ionel Purica a publicat o sinteză a cercetărilor privind spectrele neutronilor, efectuate la reactorul nuclear
de tip VVR-S de la Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele
[56]. Claude Nicolau, Octavian Körner şi Alexandru Cristea, de
la Centrul de Radiobiologie şi Biologie Moleculară, Bucureşti,
au publicat unele rezultate privind spectrele obţinute prin
metoda rezonanţei electronice de spin, ale unor complexe
biomoleculare iradiate cu raze gamma [57]. Athanasie Truţia,
M. Vodă şi A. Vasile, de la Institutul de Fizică al Academiei Române, au publicat o lucrare privind spectrele optice ale unor
complexe moleculare care conţin cobalt [58].
Tradiția științifică începută de Academicianul Horia Hulubei este continuată astăzi în cadrul Institutului de Fizică și
Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH), prin activități
științifice de cercetare–dezvoltare care acoperă o largă arie
tematică. Domeniile de cercetare–dezvoltare ale institutului
acoperă acum fizica teoretică, fizica atomică și nucleară, fizica particulelor elementare, fizica științelor vieții și mediului
înconjurător, alături de domenii inter- și multidisciplinare, cum
sunt fizica computațională, astrofizica nucleară, fizica stării
condensate a materiei, radiochimia și interacția radiației cu
materia, etc. Menționăm în mod deosebit activitățile de studierea și conservarea patrimoniului cultural național coordonate
în IFIN–HH de Bogdan Constantinescu (Departamentul de Fizică Nucleară Aplicată), Valentin Moise (Departamentul Iradieri
Tehnologice – IRASM) și Corneliu Ponta (Departamentul Iradieri Tehnologice – IRASM). Utilizând o gamă largă de metode
fizico-chimice, cercetătorii din IFIN–HH au contribuit decisiv
în ultimii ani la autentificarea brățărilor dacice descoperite
în incinta fostelor cetăți de la Sarmizegetusa Regia, județul
Hunedoara, și la conservarea și restaurarea unui număr mare
de artefacte istorice și religioase din patrimoniul național al
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României. Printre cele mai importante contribuții la conservarea și restaurarea patrimoniului național menționăm aici, într–
o selecție sumară, studiile asupra Tezaurului de la Pietroasele,
analiza elementală a cosonilor dacici, investigațiile dedicate
ceramicii bizantine de la Hârșova, studiul probelor de aur de la
mina Cavnic (Baia Mare), analiza semnelor premonetare specific dobrogene din Histria, cercetările asupra tezaurului de la
Agighiol și asupra brățărilor de sticlă de la Nufăru, precum și
utilizarea fluorescenței de raze X la restaurarea picturii realizată
de Gheorghe Tattarescu la biserica Oteteleșanu din Măgurele.
Rezultatele menționate anterior au fost obținute de un grup
de cercetare al IFIN–HH coordonat de Bogdan Constantinescu, din care menționăm aici pe R. Bugoi, F. Constantin, D.
Cristea–Stan, M.M. Manea, C. Pauna, A. Vasilescu, etc. Această
direcție de cercetare nu are doar caracter inter- și multidisciplinar, dar implică, de asemenea, numeroase colaborări la nivel
național (de exemplu, acelea cu Muzeul Național de Istorie a
României și Facultatea de Geologie și Geofizică a Universității
din București) și internațional (de exemplu, acelea cu Institute
of Ion Beam Physics and Materials Research, Dresden, Germania,
Istituto Nazionali di Fisica Nucleare, Laboratori Nazionali di Legnaro, Padova, Italia, Daresbury Laboratory, Warrington, Marea
Britanie, și Centre de Recherche et de Restauration des Musées de
France, Paris, Franța).
Menționăm în încheiere constituirea în cadrul IFIN–HH a
primului Laborator de Criminalistică Nucleară din România,
coordonat de Nicolae Marius Mărginean, în care se va utiliza o
gamă largă de echipamente de ultimă generație, de exemplu:
sisteme de spectroscopie gamma, difractometru de raze X,
microscop electronic, scanner tridimensional, etc.

Eugen Bădărău (Desen de Gheorghe Manu)

Eugen Bădărău (n. 1887 – d. 1975) a fost fondatorul şcolii
româneşti de fizica plasmei. A adus contribuţii ştiinţifice remarcabile în fizica descărcărilor electrice în gaze, fizica gazelor ionizate, precum şi în domeniul acusticii moderne [59–65]. Lista
completă a lucrărilor publicate de Eugen Bădărău a fost compilată de Ioan–Iovitz Popescu, unul dintre cei mai străluciţi colaboratori ai marelui savant; a se vedea referinţa [66]. Menţionăm aici şi materialul omagial publicat de Ioan–Ioviț Popescu
în revista Academica în anul 1998, privind opera științifică a lui
Eugen Bădărău [67]. Radu Grigorovici a publicat în acelaşi număr omagial al revistei Academica, o evocare emoţionantă a
operei ştiinţifice a savantului român: Eugen Bădărău – Creatorul
Școlii de Fizică de la Cernăuți și București [68]. Eugen Bădărău a
publicat la Editura Tehnică în anul 1965, în colaborare cu Ioan–
Iovitz Popescu, o lucrare fundamentală cu titlul: Gaze ionizate. Descărcări electrice în gaze [64]. Acest tratat monumental a
apărut în anul 1968 la Editura Dunod, Paris, Franța, cu titlul: Gaz
Ionisés. Décharges électriques dans les gaz [65].
Eugen Bădărău a fost student la Școala Normală Superioară din Pisa, Italia, în perioada 1907–1911 şi asistent la Institutul
de Fizică al Universităţii din Pisa, în perioada 1912–1914. A obţinut titlul de doctor în ştiinţe în anul 1912, sub coordonarea lui
A. Battelli, cu o lucrare de doctorat despre constanta dielectrică a gazelor şi a amestecurilor de gaze. În perioada 1915–1920,
a lucrat la Sankt Petersburg, Rusia. A activat în calitate de asistent al celebrilor fizicieni A.F. Ioffe (în perioada 1914–1918) şi
D.S. Rozhdestvensky (în perioada 1918–1920). A fost Docent
(din anul 1918) la Facultatea de Ştiinţe şi la Institutul de Fizi-

că ale Universităţii din Sankt Petersburg. Mentorii ştiinţifici ai
lui Eugen Bădărău, din acea perioadă de timp, au fost O.D.
Chwolson, A.F. Ioffe (unul dintre pionierii pe plan mondial ai
fizicii semiconductorilor) şi D.S. Rozhdestvensky, un reprezentant de frunte al şcolii de optică şi inginerie optică din Rusia.
Menţionăm faptul că începând cu anul 1990, Societatea de Optică din Rusia (Optical Society of Russia) şi-a modificat numele în
Rozhdestvensky Optical Society. În perioada de timp 1921–1934,
Eugen Bădărău a lucrat la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii
din Cernăuţi. A fost profesor titular la Catedra de Fizică Experimentală a Facultății de Ştiinţe, în anii 1924–1934. În anul 1935,
se transferă la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii Bucureşti, în
calitate de succesor al marelui fizician român Constantin Miculescu (n. 1863 – d. 1937), devenind şeful Laboratorului de fizică
moleculară, acustică şi optică.
Eugen Bădărău a fost membru fondator al Academiei de
Ştiinţe din România, în prezent Academia Oamenilor de Ştiinţă
din România, o instituţie de ştiinţă şi cultură înfiinţată în anul
1935, care a funcţionat până în anul 1948, când a fost desfiinţată de regimul politic din acea perioadă de timp. Menţionăm
faptul că o serie de nume ilustre ale fizicii din România au fost
membri de onoare, membri titulari şi membri corespondenţi
ai Academiei de Ştiinţe din România: Constantin Miculescu,
Gheorghe Atanasiu, Eugen Bădărău, Constantin Bedreag, Horia Hulubei, Dragomir Hurmuzescu, Theodor V. Ionescu, Augustin Maior, Christian Musceleanu, Ioan Plăcinţeanu, Ştefan
Procopiu, Nicolae Bărbulescu, Alexandru Cişman, Traian Gheorghiu, Aurel Ionescu, Gheorghe Manu, Herbert Mayer, Ştefania Mărăcineanu, Constantin Mihul, Alexandru Proca, Sabba S.
Ştefănescu şi Ştefan Vencov.
În anul 1948, Eugen Bădărău a fost ales Membru Titular al
Academiei Române. A lucrat în anii 1949–1956 în calitate de
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preşedinte al Consiliului Ştiinţific al Institutului de Fizică al Academiei, iar în perioada de timp 1956–1970 a condus Institutul
de Fizică Bucureşti, care aparţinea de Academia Română în
acea perioadă. În anul 1969 a publicat în revista Studii şi Cercetări de Fizică, un material dedicat celor 13 ani de dezvoltare a
Institutului de Fizică București [69]. În acelaşi an, a organizat la
Bucureşti IX-th International Conference on Phenomena in Ionised Gases, care s-a bucurat de o largă participare a fizicienilor
din 32 de ţări ale lumii; pentru o prezentare completă a activităţii profesionale complexe a marelui savant Eugen Bădărău
se poate consulta documentul accesibil online [66], realizat de
Ioan-Iovitz Popescu, unul dintre cei mai străluciţi elevi şi colaboratori ai lui Eugen Bădărău.
Cu ocazia aniversării a 80 de ani de viaţă ai lui Eugen Bădărău, au fost publicate în anul 1968 în Revue Roumaine de
Physique, Tome 13, în câteva numere consecutive ale revistei
(Numerele 1, 2, 3, 4 şi 5), o serie de articole ştiinţifice dedicate
marelui savant, având autori personalităţi ştiinţifice de marcă
din străinătate şi din România, care l-au cunoscut pe Eugen
Bădărău. Doi laureaţi ai premiului Nobel, C.V. Raman (n. 1888
– d. 1970) şi N.G. Basov (n. 1922 – d. 2001) au publicat lucrări
ştiinţifice în acel volum. Menţionăm aici faptul că C. V. Raman,
laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în anul 1930, a mai
publicat anterior, în anul 1966, un alt articol știinţific în revista
Revue Roumaine de Physique, în numărul dedicat lui Horia Hulubei. Nikoly G. Basov a obţinut Premiul Nobel pentru Fizică
în anul 1964, împreună cu Aleksandr N. Prokhorov şi Charles
Hard Townes, “for contributions to fundamental work in quantum electronics leading to the development of the maser and
laser”.
Volumul se deschide cu o scurtă notă a marelui savant
A. von Engel, intitulată “On the 80th Anniversary of Professor
Eugen Badareu”. Menţionăm faptul că A. von Engel este binecunoscut în literatura de specialitate în calitate de autor al
tratatului monumental “Ionized gases”, Oxford at the Clarendon Press, 1965. C.V. Raman a publicat în acel număr de revistă
un articol privind fizica diamantului [70], în timp ce N.G. Basov
şi colaboratorii săi de la Institutul de Fizică “P. N. Lebedev” din
Moscova au publicat un articol privind folosirea radiaţiei laser
la studiul spectrelor atomilor cu stări înalte de ionizare. Menţionăm aici şi articolele lui Leonard M. Loeb, Department of Physics, University of California, Berkeley, SUA [71], L. Pekarek, V.L.
Exner, Institute of Physics, Prague [72] şi K.G. Emeleus (Queen’s
University, Belfast, UK) şi H.M. Grimley (Physics Department,
University College, Dublin, Ireland) [73], privind diferite aspecte ale fizicii plasmei şi descărcărilor electrice în gaze.
De asemenea, menţionăm în mod deosebit lucrările publicate în acele volume ale revistei Revue Roumaine de Physique, de către o pleiadă de iluştri fizicieni din România: Margareta Giurgea, Radu Grigorovici, Ioan Ursu, Ioan–Iovitz Popescu,
Denisa Popescu, Theodor V. Ionescu, Nathan Croitoru, Ioan
Baltog, Geavit Musa, Vladimir Ţopa, Voicu Lupei, Aurelia Lupei,
C. Ghiţă, R.V. Deutsch, Maria Someşan, Constantin Popovici,
Iancu Iova, L. Blănaru, V. Petrescu, N. Rezlescu şi M. Ianovici.
O atenţie specială o acordăm şi faptului că în anul 1968,
în numărul 2 al volumului 13 al revistei Revue Roumaine de
Physique, a fost publicată o notă preliminară cu titlul “La réalisation d’un laser à CO2”, având autori pe I. Agârbiceanu, A.
Agafiţei, L. Blănaru, V. Drăgănescu, I.M. Popescu şi V. Vasiliu [74],

Șerban Țițeica (n. 1908 – d. 1985), Membru Titular al
Academiei Române (ales în anul 1955) a fost o personalitate
marcantă a fizicii românești, fondatorul Şcolii de Fizică Teoretică din România. A fost ales membru străin al Academiei de
Științe a URSS, în anul 1969 și membru (auswärtiges Mitglied) al
Academiei Saxone de Științe din Leipzig, în anul 1967. Șerban
Țițeica a absolvit liceul “Mihai Viteazul” din București, în anul
1926. În perioada de timp 1926–1929 a efectuat studii strălucite la Facultatea de Științe a Universității din București, obținând
două licențe, în științe fizico-chimice și în științe matematice.
În anii 1930–1934 este doctorand la Universitatea din Leipzig,
unde pregătește teza de doctorat sub îndrumarea celebrului
fizician german Werner Heisenberg (n. 1901 – d. 1976), laureat al premiului Nobel în anul 1932 “for the creation of quantum mechanics”. Teza de doctorat, intitulată Über die Widerstandsänderung von Metallen im Magnetfeld (Asupra modificării
rezistenței metalelor în câmp magnetic), a fost susținută în anul
1934 și a fost publicată integral în revista Annalen der Physik
(Leipzig) în anul 1935 [75]. Lucrarea de doctorat a fost apreciată în referatele întocmite de Werner Heisenberg și Friedrich
Hund cu nota II (gut). Examenul oral de doctorat l-a susținut
cu Werner Heisenberg (Fizică), Bartel Leendert van der Waerden (Matematică) și Ludwig Weickmann (Geofizică), obținând
cel mai înalt calificativ: I (ausgezeichnet). În teza de doctorat,
Șerban Țițeica a studiat efectele câmpurilor magnetice sta-
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reprezentând o lucrare de pionierat în România în domeniul
laserilor cu CO2, realizată de grupul condus de savantul român
Ion I. Agârbiceanu (n. 1907 – d. 1971), Membru Corespondent
al Academiei Române (ales în anul 1963).

tice asupra rezistenței electrice a metalelor, folosind metodele moderne ale mecanicii statistice cuantice, un domeniu
de cercetare de vârf în acea perioadă de avânt a mecanicii
cuantice. Șerban Țițeica a studiat gazul de electroni în câmp
magnetic și în interacțiune cu oscilațiile armonice ale rețelei
cristaline aflată în echilibru termic. A stabilit o expresie analitică a variației rezistenței electrice a metalelor în câmpuri magnetice, care astăzi este numită formula Țițeica, a se vedea, de
exemplu, Yurii A. Firsov, Small Polarons: Transport Phenomena,
în Polarons in Advanced Materials, ed. A.S. Alexandrov, Springer,
2007, unde apare sintagma “Titeica formula” la p. 68. Teza de
doctorat a lui Șerban Țițeica a rămas o lucrare fundamentală
în literatura de specialitate, care este citată frecvent și în zilele
noastre, o sursă de inspirație a multor cercetări ulterioare, atât
teoretice, cât și experimentale. Este de remarcat faptul că lucrarea fundamentală a lui Șerban Țițeica a fost imediat preluată și dezvoltată de către unii dintre marii fizicieni ai secolului
XX: Arnold Sommerfeld, Boyd Wheeler Bartlett [Physikalische
Zeitschrift 36, 894–899 (1935)], Friedrich Hund [Annalen der
Physik 32, 102–114 (1938)] și B.I. Davydov, I.Ya. Pomeranchuk
[Journal of Physics–USSR 2, 147-160 (1940)].
În lucrarea monumentală, Curs de Fizică Teoretică: L.D. Landau, E.M. Lifshitz, Vol. 10, intitulat “Physical Kinetics”, elaborat de
E.M. Lifshitz și L.P. Pitaevskii, publicat în anul 1981 la Editura
Pergamon Press, U.K., în Cap. 90: “Quantum oscillations of the
conductivity of metals in a magnetic field”, p. 386, este dată
expresia matematică a conductivității metalelor în câmp
magnetic. Acest rezultat științific remarcabil este atribuit lui
Ș. Țițeica (1935) și altor doi cercetători sovietici [B.I. Davydov,
I.Ya. Pomeranchuk (1939)], care au folosit și au dezvoltat rezultatele remarcabile obținute de fizicianul român Șerban Țițeica
cu patru ani înaintea lor. De altfel, cei doi fizicieni sovietici au
citat lucrarea fundamentală a lui Șerban Țițeica, în lucrarea lor
publicată în limba engleză în anul 1940 [Journal of Physics–
USSR 2, 147-160 (1940)]. Remarcăm faptul că în Cursul de Fizică Teoretică: L.D. Landau și E.M. Lifshitz sunt menționați alături
de Șerban Țițeica și alți trei savanţi români de excepţie: Radu
Bălescu (n. 1932 – d. 2006), Membru de Onoare al Academiei
Române (din anul 1990), Elie Carafoli (n. 1901 – d. 1983), membru titular al Academiei de Științe din România (ales în anul
1937), membru al Academiei Române (ales în anul 1948) și
Alexandru Proca (n. 1897 – d. 1955), membru corespondent
al Academiei de Științe din România (ales în anul 1937), Membru post-mortem al Academiei Române (ales în anul 1990).
Rezultatele științifice excepționale ale celor patru savanți români: Radu Bălescu, Elie Carafoli, Alexandru Proca și Șerban
Țițeica, care au fost menționate în Cursul de Fizică Teoretică: L.D.
Landau, E.M. Lifshitz, au fost prezentate în detaliu de Dumitru
Mihalache în referința [76].
Opera științifică completă a marelui fizician român Șerban
Țițeica a fost publicată în anul 2008 într-un volum omagial la
Editura Academiei Române [77]. Volumul a fost editat de Tudor A. Marian, Profesor la Facultatea de Fizică, Universitatea din
București, unul dintre elevii remarcabili ai lui Șerban Țițeica. În
încheierea acestei succinte prezentări a activității științifice de
o excepțională valoare a marelui fizician român Șerban Țițeica,
facem trimitere la cele scrise de Maria Țițeica [78], Tudor A. Marian [79] și Mihai Gavrilă [80], în care se prezintă o serie de evocări și amintiri personale ale unor distinse personalități care

l-au cunoscut îndeaproape.
Marelui savant român i-a fost dedicat un volum omagial
cu ocazia aniversării a 70 de ani de viaţă, care a fost publicat
în anul 1978 în Revue Roumaine de Physique, Tome 23, No. 7-8.
Prefaţa acelui volum aniversar a fost semnată de Ioan Ursu (n.
1928 – d. 2007). În volum au publicat personalităţi știinţifice de
marcă din străinătate și din România, care l-au cunoscut pe savantul român Șerban Țițeica și i-au apreciat contribuţia adusă
la dezvoltarea Şcolii de Fizică Teoretică din România.
Menţionăm, în primul rând, pe Ilya Mikhailovich Frank
(n. 1908 – d. 1990), laureat al Premiului Nobel pentru Fizică
în anul 1958 împreună cu Pavel Alekseyevich Cherenkov și
Igor Tamm, pentru descoperirea experimentală și explicarea
din punct de vedere teoretic a radiaţiei Cherenkov. Subliniem
faptul că în literatura rusă de specialitate, acest tip de radiaţie electromagnetică emisă de particulele încărcate electric,
care se deplasează printr-un mediu refractiv având indicele de
refracţie n, cu viteze mai mari decât viteza de fază a luminii
prin mediul respectiv, este denumită radiaţie Vavilov–Cherenkov. I.M. Frank a publicat în acel volum un articol [81] în care
face o analiză clasică şi cuantică a efectului Doppler în medii
dielectrice. Analiza efectuată de I.M. Frank în Ref. [81] a avut
o legătură directă cu o lucrare publicată în anul 1940 de V.L.
Ginzburg (n. 1916 – d. 2009), laureat al Premiului Nobel în anul
2003, privind teoria cuantică a efectului Vavilov–Cherenkov.
În acel volum, dedicat lui Șerban Țițeica, au publicat și alte
personalităţi remarcabile ale fizicii mondiale din acele timpuri: G.N. Flerov, H.B.G. Casimir, B. Pontecorvo, V.G. Soloviev
și E. Schmutzer. G.N. Flerov (n. 1913 – d. 1990) a publicat în
acel volum un articol extrem de relevant privind elementele
chimice supragrele [82]. Flerov a fost un strălucit fizician rus,
binecunoscut în literatura de specialitate pentru descoperirea fisiunii spontane în anul 1940, împreună cu K.A. Petrzhak,
precum și pentru descoperirea mai multor elemente chimice
supragrele, de către un grup internaţional de cercetători de la
Institutul Unificat de Cercetări Nucleare, Dubna, Rusia. În anul
2012, elementul chimic supragreu, cu numărul atomic Z=114,
descoperit la Dubna în anul 1998 de un grup de cercetători
condus de Yu.Ts. Oganessian, a fost denumit Flerovium (Fl), de
către organizaţia profesională mondială International Union of
Pure and Applied Chemistry.
H.B.G. Casimir a publicat în volumul dedicat profesorului
Șerban Țițeica un articol relativ scurt, privind rolul proeminent
jucat de constanta structurii fine α=1/137 în fizica cuantică
modernă [83]. H.B.G. Casimir (n. 1909 – d. 2000) a fost un fizician olandez de talie mondială, binecunoscut în comunitatea
știinţifică pentru efectul Casimir. Menţionăm aici că fenomenul de atracţie între două plăci perfect conductoare (forţa
Casimir–Polder), poate fi explicat folosind principiile mecanicii
cuantice și teoria cuantică a câmpului [84,85]. Bruno Pontecorvo, în colaborare cu G. Micelmacher, a publicat un articol
privind posibila evidenţă experimentală a axionului (o ipotetică particulă elementară, extrem de ușoară, având sarcina nulă
și spin zero), în experimente efectuate la reactori nucleari [86].
Titlul articolului publicat de G. Micelmacher și B. Pontecorvo
reflectă faptul că la data scrierii articolului respectiv, datele
experimentale nu confirmau existenţa axionului [86]. În perioada actuală de timp, axionii sunt consideraţi a fi o posibilă
componentă a materiei întunecate reci (“cold dark matter”).
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Menţionăm aici și lucrarea din domeniul fizicii nucleare teoretice [87], publicată în volumul dedicat profesorului Șerban
Țițeica, de către savantul rus V.G. Soloviev (n. 1925 – d. 1998),
de la Institutul Unificat de Cercetări Nucleare de la Dubna, Rusia, precum și articolul savantului german E. Schmutzer [88],
de la Universitatea Friedrich Schiller din Jena, privind câmpul
geomagnetic al globului terestru.
În volumul dedicat savantului Șerban Țițeica s-au publicat
lucrări știinţifice având o tematică largă, realizate de personalităţi ale vieţii știinţifice din România, în perioada respectivă
de timp. Menţionăm în mod deosebit pe Ioan Ursu, Membru
Titular al Academiei Române la acea dată (ales în anul 1974),
Ioan–Iovitz Popescu, Membru Corespondent al Academiei
Române la acea dată (ales în anul 1974), Emil Burzo (ales Membru Titular al Academiei Române în anul 2009), Voicu Lupei
(ales Membru Corespondent al Academiei Române în anul
2009), Dan E. Demco (ales Membru Corespondent al Academiei Române în anul 2011), Nicolae Ionescu–Pallas (ales Membru de Onoare al Academiei Române în anul 2016), Dorin N.
Poenaru (ales Membru de Onoare al Academiei Române în
anul 2017), Dorel Bucurescu (ales Membru Corespondent al
Academiei Române în anul 2016) și Dumitru Mihalache (ales
Membru Corespondent al Academiei Române în anul 2014).
De asemenea, au publicat lucrări importante în acel volum
și alte personalităţi de marcă ale fizicii din România: Marin
Ivașcu, Marius Petrașcu, P. Drăghicescu, Oliviu Gherman, Radu
Grosescu, Ioan Gottlieb, Ion Silișteanu, Mărgărit Rizea, Cătălin
Borcea, Iliana Brâncuș, Mihai Petrovici, Victor Simion, Mărgărit
Pavelescu, Liviu Dinu, Ileana Berceanu, Florin Cârstoiu, Radu
Paul Lungu, M. Velter–Ştefănescu, Dragoș Popa, C.D. Ciubotariu, L. Saliu, A. Buţă, I. Lazăr și A. Isbășescu.
La finele acestei scurte prezentări a personalității creatorului Şcolii de Fizică Teoretică din România, Academicianul
Șerban Țițeica, precum și a volumului publicat în anul 1978 în
Revue Roumaine de Physique, aducem la cunoștința comunității
fizicienilor din România, publicarea în anul 2018, într-un format
editorial de înaltă ținută, la Editura Horia Hulubei, a volumului
consacrat aniversării a 110 ani de la nașterea savantului Șerban
Țițeica [89]. Victor Bârsan a editat acest volum aniversar și a
publicat prefaţa cărții. Scopul volumului a fost publicarea atât
în limba română, cât și în limba engleză a tezei de doctorat
susținută în iulie 1934 de Șerban Țițeica, intitulată Über die Widerstandsänderung von Metallen im Magnetfeld (Asupra modificării rezistenței metalelor în câmp magnetic), sub îndrumarea
fizicianului german Werner Heisenberg, laureat al premiului
Nobel în anul 1932. În volumul respectiv a fost publicat și un
articol cu titlul: The transverse magnetoresistence in high magnetic fields as a hopping conduction problem, având autori pe
Alexandru Aldea și Ladislau Bányai. Traducerea din limba germană în limba română a tezei de doctorat a lui Șerban Țițeica
a fost realizată de Maria Țițeica, fiica marelui savant, în timp ce
traducerea din limba română în limba engleză a fost realizată
de Victor Bârsan. La apariția în bune condițiuni a volumului, au
contribuit Ladislau Bányai, Tudor A. Marian, Vladimir A. Protopopescu, Maria Someşan, Tóth Erzébet și Maria Țițeica.
Tradiția începută de Profesorul Șerban Țițeica este continuată acum de către profesorii și cercetătorii de la Facultatea
de Fizică din București, Departamentul de Fizică Teoretică și
Matematici, Optică, Plasmă și Laseri, și la Institutul Național de

Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, în cadrul Departamentului de Fizică Teoretică. Fără a ne propune o trecere în
revistă exhaustivă a grupurilor de cercetare din aceste două
departamente, menționăm aici grupurile de cercetare formate în jurul unor profesori și cercetători remarcabili, recunoscuți
pe plan internațional. Începem enumerarea cu Aretin Corciovei (n. 1930 – d. 1992), Membru Corespondent al Academiei
Române (ales în 1974), fondatorul școlii de teoria corpului solid în România, care a fost continuată de Dan Grecu și Marian
Apostol, amândoi cercetători de elită, care au acoperit o arie
largă de teme de cercetare. Continuăm apoi cu Mircea Micu
(n. 1932 – d. 2010), care a avut contribuții remarcabile în domeniul fizicii nucleare teoretice, fizicii particulelor elementare și fizicii matematice, Mircea Iosifescu (n. 1929 – d. 2015), cu
contribuții în domeniul teoriei nucleului atomic și fizică matematică, Academicianul Horia Scutaru (n. 1943 – d. 2014), ales
Membru Corespondent al Academiei Române în anul 1993
și Membru Titular în 1995, fondatorul școlilor de teoria sistemelor deschise și fizica informației din România, Constantin
Vrejoiu (n. 1935 – d. 2018) care a avut o remarcabilă activitate de formare a tinerilor cercetători, Lucian Burlacu și Adrian
Costescu, dascăli remarcabili și cercetători cunoscuți pentru
lucrările lor în domeniul fizicii atomice teoretice, Silviu Olariu
(n. 1955 – d. 2013) cunoscut pentru contribuțiile lui în fizică
teoretică și fizică matematică, Academicianul Ioan–Iovitz Popescu (ales Membru Corespondent al Academiei Române în
1974 și Membru Titular în 1990), cu contribuții în numeroase domenii ale fizicii și lingvisticii matematice, Mihai Gavrilă,
Membru Corespondent al Academiei Române (ales în anul
1974), specializat în domeniul fizicii atomice și Sorin Ciulli,
specializat în domeniul fizicii particulelor elementare și fizicii
matematice. Menționăm, de asemenea, pe Gheorghe Ciobanu, cercetător specializat în domeniul fizicii statistice și autor a
câteva monografii dedicate fizicii statistice și fizicii stării solide,
pe Gheorghe Nenciu, Membru Corespondent al Academiei
Române (ales în anul 2015), specializat în fizică matematică,
pe Aristotel Apolodor Răduță, un dascăl remarcabil și mentor
pentru numeroși tineri cercetători, cu contribuții substanțiale
în domeniul fizicii nucleare teoretice, pe Viorica Florescu, cercetător cu largă recunoaștere internațională în domeniul fizicii
atomice și formator a numeroși cercetători, precum și pe Tudor A. Marian, specializat în domeniul teoriei informației cuantice, și Tiberiu Tudor, specializat în optică clasică și cuantică.
Încheiem această enumerare incompletă a cercetătorilor din
domeniul fizicii teoretice din cadrul Departamentului de Fizică Teoretică al IFIN–HH cu Gheorghe Adam, Sanda Adam,
Dragoș Victor Anghel, Victor Bârsan, Virgil Băran, Ștefan Berceanu, Irinel Caprini, Florin Cârstoiu, Sergiu Cojocaru, Doru
Sabin Delion, Petre Diță, Cezar Alexandru Gheorghe, Grigore
Ghika, Nicolae Grama, Dan Radu Grigore, Aurelian Isar, Liliana
Micu, Mihai Mirea, Șerban Mișicu, Ion Silișteanu, Sabin Stoica
și Mihai Vișinescu. O mențiune aparte este necesară pentru
fondatorii fizicii computaționale în România, domeniu aflat la
granița dintre fizică teoretică și matematici aplicate, în cadrul
căruia menționăm contribuțiile cercetătorilor Dragoș Vaida,
Ion Zamfirescu, Liviu Gr. Ixaru, Gheorghe Adam, Mărgărit Rizea, Dumitru Mazilu și Mărgărit Pavelescu.
Pe lângă figura remarcabilă a Academicianului Șerban
Țițeica menționăm, de asemenea, pe Valeriu Novacu (n. 1909
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– d. 1992), Membru Corespondent al Academiei Române (ales
în anul 1948), Profesor de Fizică Teoretică la Universitatea din
București și cercetător în cadrul Institutului de Fizică București,
un fizician care s-a dedicat deopotrivă muncii la catedră și cercetării științifice, publicând și editând o serie de volume de
specialitate, în particular tratatul de „Electrodinamică” și seria
de volume „Seminar de Fizică Teoretică”.
De interes aparte pentru istoria fizicii teoretice din România sunt două personalități de excepție, puțin cunoscute
acum atât publicului larg, cât și celui de specialitate, anume:
Alexandru Proca și Gheorghe Manu. În paginile următoare
creionăm sumar profilurile bio-bibliografice ale acestor doi
remarcabili savanți români.
Alexandru Proca (n. 1897 – d. 1955) este considerat
drept cel mai important fizician teoretician român din toate
timpurile, care a adus contribuții substanțiale la dezvoltarea fizicii teoretice în prima jumătate a secolului XX [90]. A fost elev
la liceul „Gheorghe Lazăr” din București, pe care l-a absolvit în
anul 1916. În anul 1917, în perioada Primului Război Mondial,
la mobilizarea generală a tinerilor români, a fost chemat sub
drapel, fiind admis la Școala Militară pentru Ofițeri în Rezervă
de la Iași, de unde a fost trimis pe front în cadrul Trupelor de
Geniu. Alexandru Proca a luptat pe front până în iunie 1918,
fiind lăsat la vatră cu gradul de sublocotenent. Acest episod
din tinerețea lui Alexandru Proca este descris în detaliu de fiul
său, Georges A. Proca, în volumul omagial publicat de acesta
în anul 1988 [91]. Prefața amplă a acelui volum, scrisă în limba franceză, conține aspecte inedite din viața marelui savant
român și este urmată de articolele științifice publicate de Alexandru Proca. Este demn de remarcat faptul că primul text
inclus în acel volum este Scrisoare către tineri, având autor pe
tânărul Alexandru Proca, publicată în numărul din 20 Decembrie 1918 al revistei „DACIA” editată de Al. Vlahuță și I. Al. Brătescu–Voinești. Motto-ul acelui text plin de patriotism adresat
tinerilor români este semnificativ: M-ai învățat, Durere, ce e să ai
o țară. (Al. Vlahuță).
Alexandru Proca a absolvit în anul 1922 Școala Politehnică din București, Secția Electromecanică, în calitate de șef de
promoție, fiind numit apoi asistent universitar și totodată angajat ca inginer al Societății Electrica din Câmpina. A fost atras
de domeniul fizicii teoretice încă din anii studenției, iar în anul
1923 a plecat la Paris unde a absolvit Facultatea de Științe, Sorbonne. Marie Curie (dublă laureată a Premiului Nobel pentru
Fizică în anul 1903 și pentru Chimie în anul 1911) îi oferă în
anul 1925 postul de cercetător la l’Institut du Radium. Sub îndrumarea celebrei savante a efectuat cercetări experimentale
de fizică nucleară, privind radiația β emisă de descendenții
elementului chimic radioactiv thorium (Th). Este atras de domeniul fizicii teoretice și publică în perioada 1930–1933 o serie
de lucrări despre ecuația Dirac în revista Comptes rendus de
l’Académie des Sciences la recomandarea editorială a lui Louis de Broglie, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în anul
1929. În anul 1933 a susținut lucrarea de doctorat; președintele
comisiei de doctorat a fost Jean Perrin (laureat în anul 1926 al
premiului Nobel pentru Fizică) iar cei doi membri examinatori ai comisiei au fost Louis de Broglie și Léon Brillouin. Alexandru Proca a fost ales în anul 1937 Membru Corespondent
al Academiei de Științe din România. De asemenea, în anul

1990 a fost ales post mortem Membru de Onoare al Academiei
Române.
În perioada 1936–1941 a publicat o serie de lucrări teoretice în revistele Journal de Physique et Le Radium și Comptes
rendus de l’Académie des Sciences, a se vedea, de exemplu,
referințele [92–95] privind ecuațiile fundamentale care descriu particulele elementare cunoscute la acea dată, precum
și ecuația fundamentală care descrie câmpurile bosonice vectoriale (cu spin 1) masive, cunoscută în literatura de specialitate drept ecuația Proca. Câmpurile bosonice vectoriale masive
guvernează interacția slabă (electroslabă) și descriu mezonii
cu spin 1. Fizicianul Wolfgang Pauli, laureat al premiului Nobel
pentru Fizică în anul 1945, a elogiat contribuția fundamentală
a lui Proca la teoria câmpurilor bosonice vectoriale masive în
lecția Nobel [W. Pauli, Nobel lecture, December 13, 1946]: “The
simplest cases of one–valued fields are the scalar field and
a field consisting of a four-vector and an antisymmetric tensor like the potentials and field strengths in Maxwell’s theory.
While the scalar field is simply fulfilling the usual wave equation of the second order in which the term proportional to
m2 has to be included, the other field has to fulfill equations
due to Proca which are generalization of Maxwell’s equations.”
Menționăm că cititorii interesați pot găsi informații detaliate
privind viața și opera științifică a marelui savant Alexandru
Proca, în referințele [96–98], elaborate de Dorin N. Poenaru
(Membru de Onoare al Academiei Române) și Alexandru Calboreanu.
Pentru a ilustra impactul uriaș pe care rezultatele lui Alexandru Proca le-au avut în comunitatea științifică, marcând ireversibil istoria fizicii universale și devenind un clasic al fizicii teoretice, menționăm aici modul cum sunt reflectate contribuțiile
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sale în cele două cursuri de referință ale fizicii moderne, cel
inițiat de L. D. Landau și E. M. Lifshitz și acela coordonat de W.
Greiner, precum și în literatura de specialitate din ultimii ani.
În tratatul “Quantum Electrodynamics” [99], care constituie
Vol. 4 din “Course of Theoretical Physics”, autori L.D. Landau, E.M.
Lifshitz, care a fost publicat în limba engleză în anul 1982 sub
îngrijirea fizicienilor V.B. Berestetskii, E.M. Lifshitz, și L.P. Pitaevskii, care aparțin școlii de fizică teoretică a lui L.D. Landau, este
menționată contribuția lui A. Proca la introducerea ecuației de
undă pentru particulele cu spin 1. Astfel, în Cap. 14, intitulat
“The wave equation for a particle with spin one”, la pag. 50 apare menționat A. Proca pentru descoperirea ecuațiilor de undă
care descriu particulele masive cu spin 1, așa-numiții bosonii
vectoriali, a se vedea Ref. [99]. În cursul de fizică coordonat
de Walter Greiner se remarcă volumul “Relativistic Quantum
Mechanics”, autor Walter Greiner, unde ecuațiile Proca sunt
menționate în capitolul 15 “Wave equations for particles with
arbitrary spins”, subcapitolul 15.3 “Spin–1 fields for particles with
finite mass: Proca equations”, și volumul “Field Quantization”, autori Walter Greiner și Joachim Reinhardt, unde ecuațiile Proca
sunt menționate în capitolul 6 “Spin–1 fields: The Maxwell and
Proca equations”, fiind discutate pe larg în subcapitolul 6.3 “The
Proca equation”.
În momentul de față, articolele științifice citează mai rar lucrările originale ale lui Alexandru Proca, contribuțiile acestuia la
Teoria Cuantică a Câmpului fiind deja clasice. Numele lui Proca
se regăsește acum cu precădere în titlurile lucrărilor de specialitate și mai rar la lista de referințe. O analiză sumară a bazei
de date Web of Science Clarivate Analytics arată numeroasele
dezvoltări ale articolelor lui Alexandru Proca pe o serie vastă
de teme, menționate explicit în titlurile lucrărilor. Ca exemple
ilustrative enumerăm aici: “Einstein–Proca theory”, “Proca action”, “Klein–Gordon–Maxwell–Proca systems”, “Proca field”,
“Proca–Maxwell equations”, “Proca–Stueckelberg formalism”,
“Chern–Simons–Proca–Higgs equations”, “Proca hair”, “Proca
stars”, etc. În ultimii cinci ani au fost publicate aproximativ 250
de articole științifice dedicate teoriilor derivate din articolele
lui Alexandru Proca, toate menționând explicit numele Proca
în titlu sau abstract, în reviste prestigioase la nivel internaţional, cum sunt Physical Review Letters, Physics Letters B, Physical
Review D, Classical and Quantum Gravity, Journal of Cosmology
and Astroparticle Physics, Journal of High Energy Physics, General
Relativity and Gravitation, etc.

Gheorghe Manu - Autoportret

Gheorghe Manu (n. 1903 – d. 1961) a fost un remarcabil
fizician teoretician român, puțin cunoscut astăzi publicului,
atât celui larg, cât și celui de specialitate, din cauza implicării
la dreapta spectrului politic și a morții premature în detenție
[100]. Coordonatele generale ale biografiei lui Gheorghe Manu
necesită încă clarificări din partea istoricilor acelei perioade
zbuciumate din istoria României, însă realizările lui științifice
și impactul profesional pe care l-a avut cu precădere asupra
profesorului Șerban Țițeica nu pot fi contestate. Gheorghe
Manu s-a născut la 13 februarie 1903 în București, ca fiu al magistratului Ioan Manu, Consilier la Curtea de Casație, fiind elev
particular cu excepția ultimelor două clase de liceu pe care
le-a absolvit în Franța, la Nancy [101]. Studiile universitare le-a
efectuat la Facultatea de Științe a Universității din București, cu
o licență dublă în științe fizico–chimie și în științe matematice

în anul 1925. În perioada 1927–1934 elaborează lucrarea sa de
doctorat în Laboratoarele doamnei Marie Curie la Institut de
Radium, Paris, unde refuză să rămână după finalizarea studiilor
doctorale, întorcându-se în România în toamna anului 1935 la
Catedra de Fizică Moleculară, Acustică și Optică de la Facultatea de Științe a Universității din București. La sfârșitul anului
1935 a fost ales Membru Corespondent al Academiei de Științe
din România (1935–1948). În completarea profilului intelectual
al lui Gheorghe Manu menționăm, de asemenea, activitatea
sa în comitetul de conducere al Societății Române de Fizică
în perioada 1936–1945, precum și articolele de popularizare
a științei publicate în revista Natura. În paginile acestei reviste,
al cărei prim număr apare în octombrie 1905 la București sub
coordonarea editorială a lui Gheorghe Țițeica, Gheorghe Gh.
Longinescu și Octav Onicescu, Gheorghe Manu a publicat o
serie de articole de interes general ce tratează, printre altele,
„Razele cosmice”, „Evoluția ideilor în fizică de la 1800 până azi”,
etc. Menționăm, de asemenea, frumoasa prietenie intelectuală a lui Gheorghe Manu cu frații Radu și Șerban Țițeica, vizibilă
mai ales în paginile articolelor lui Șerban Țițeica [101]. Ca un
exemplu ilustrativ al acestei înrudiri intelectuale menționăm
aici articolul lui Ș. Țițeica, Über die Absorbtion der Korpuskularstrahlen, Zeitschrift für Physik 101, 5-6, 378-397 (1936), a se vedea referința [102], în care citează două dintre lucrările clasice
ale lui Gheorghe Manu, anume [103] și [104]. Șerban Țițeica îi
mulțumește în mod explicit lui Gheorghe Manu, în lucrarea
[102], pentru ajutorul oferit la efectuarea calculelor și discuția
asupra rezultatelor: “Für seine Hilfe bei der Durchführung der
sehr langwierigen Rechnung und für die Diskussion der Ergebnisse möchte ich auch an dieser Stelle meinem Freund G.
Mano danken.”
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Ion I. Agârbiceanu (n. 1907 – d. 1971), Membru Corespondent al Academiei Române (ales în anul 1963) este fondatorul școlii românești de fizica și ingineria laserilor [105]. Născut
în comuna Bucium, județul Alba, ca fiu al preotului și prozatorului Ion Agârbiceanu, Profesorul Agârbiceanu își continuă studiile la liceul „George Barițiu” din Cluj-Napoca și apoi la Institutul Politehnic din București, pe care îl absolvă în 1929. Pleacă
apoi la Paris, unde elaborează o teză de doctorat, sub coordonarea Profesorului Aimé Cotton, intitulată „Cercetări asupra
spectrului de fluorescență și de absorbție al vaporilor de I2”, pe
care o finalizează în 1934, articolele din această perioadă fiind
incluse în referințele [106–111]. După un stagiu de specializare
în laboratoarele de spectroscopia metalelor ale trustului de
armament Vickers–Armstrong în anul 1935, Profesorul Agârbiceanu lucrează întâi la Institutul de Petrol și Gaze din București
(din care s-a dezvoltat actuala Universitate de Petrol–Gaze din
Ploiești), la Facultatea de Fizică și Matematică a Universității
din București și apoi la Institutul Politehnic din București. Începând cu anul 1955, Profesorul Agârbiceanu se remarcă
prin activitatea la Catedra de Fizică I a Institutului Politehnic
din București, iar din 1956 i se alătură Academicianului Horia
Hulubei și punele bazele laboratorului de „Metode Optice în
Fizica Nucleară” în cadrul Institutului de Fizică Atomică de la
Măgurele. Activitatea de cercetare a Profesorului Agârbiceanu
în cadrul laboratorului este orientată cu precădere pe cercetări de structuri atomice hiperfine și izotopice, de rezonanță
magneto-optică și de straturi subțiri dielectrice (a se vedea
[112–114]), acestea fiind încununate de realizarea primului laser cu He-Ne, cu radiație infraroșie, a cărui primă lumină a fost
observată la data de 20 octombrie 1962 (a se vedea [115,116]).
Laboratorul Profesorului Agârbiceanu se transformă în 1969 în
Secția „Radiații și Plasmă” a Institutului de Fizică Atomică, precursoarea actualului Institut Național pentru Fizica Laserilor,
Plasmei și Radiației. Realizarea primului laser românesc la doar
doi ani după ce Theodore Harold Maiman obține primul puls
laser la data de 16 mai 1960 reprezintă un succes marcant al
comunității de fizicieni și ingineri din România. Laserul realizat
în grupul Profesorului Agârbiceanu a fost al patrulea din lume
și reflectă maturitatea grupurilor de cercetare de pe Platforma
de Fizică Măgurele. În acest context subliniem rolul extraordinar pe care l-au avut A. Agafiței, L. Blănaru, N. Ionescu–Pallas,
I.M. Popescu, V. Vasiliu și V.G. Velculescu, toți coautori ai articolului care prezintă realizarea primului laser în România [115].
Menționăm în mod special colaborarea Profesorului Agârbiceanu cu Laurențiu Blănaru și Ion M. Popescu. Laurențiu
Blănaru a fost un cercetător de seamă al Platformei de Fizică
de la Măgurele, format la Technische Universität Clausthal în
grupul Profesorului Herbert Mayer, specializat în depunerea
straturilor subțiri necesare realizării oglinzilor laser. Ion M. Popescu este un fizician și inginer român, format în Laboratorul de Spectroscopie Hertziană al lui Alfred Kastler (Laureat al
Premiului Nobel pentru Fizică în anul 1966), care s-a remarcat
de-a lungul anilor prin cercetările dedicate metodelor optice
ale spectroscopiei hertziene și fizicii și ingineriei laserilor (a se
vedea în acest sens referințele [117–127]). Remarcăm în acest
context monografia despre „Metode optice ale spectroscopiei hertziene”, publicată alături de Profesorul Agârbiceanu
în 1970 în limba română la Editura Academiei Române [128],
tradusă în 1975 în limba engleză și publicată la editura John

Wiley & Sons [129]. Ion M. Popescu s-a dedicat, de asemenea,
activității didactice și de formare a tinerilor cercetători la Universitatea POLITEHNICA din București, unde a pus bazele unui
puternic grup de cercetare. Menționăm din galeria cercetătorilor Universității POLITEHNICA din București dedicați fizicii și
ingineriei laserilor și holografiei pe Alexandru Preda, discipol
strălucit al Profesorului Agârbiceanu, A. Podoleanu, N. Pușcaș,
P. Sterian, M. Mihăilescu, etc.
Cariera Profesorului Agârbiceanu a fost curmată brusc din
cauza unei boli incurabile, însă tradiția intelectuală căreia i-a
pus bazele a fost continuată de o generație strălucită de fizicieni și ingineri români. Cercetările în domeniul fizicii și ingineriei laserilor din perioada anilor `60–`80 ai secolului XX pot
fi structurate pe trei mari direcții, anume: i) laseri cu mediu
activ solid, domeniu inițiat de Academician Ionel Valentin Vlad
și George Nemeș, continuat apoi de grupul Academicianului
Voicu Lupei, ii) laseri cu dioxid de carbon, direcție la care au
contribuit substanțial A. Agafiței, L. Blănaru, V. Drăgănescu,
D.C. Dumitraș, D.C.A. Duțu, I. Guțu și V.G. Velculescu, și iii) laseri
cu argon ionizat, pentru care menționăm pe C. Berenyi, I. Guțu
și V.G. Velculescu.
Tradiția începută de Profesorul Agârbiceanu este continuată de către cercetătorii Institutului Național pentru Fizica
Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) și, mult mai recent, de
către cercetătorii de la facilitatea europeană Extreme Light
Infrastructure – Nuclear Physics (ELI–NP), în cadrul căreia va
funcționa un laser cu două brațe de 10 PW. Dintre cercetătorii
de marcă ai INFLPR menționăm acum pe Răzvan Dabu, Traian Dascălu, Nicolae Pavel, Adrian Petriș și Marian Zamfirescu.
În cadrul INFLPR funcționează Centrul de Tehnologii Avansate cu Laser (CETAL) în cadrul căruia a fost instalat un sistem
laser de 1 PW. Construcția pe Platforma de Fizică de la Măgurele, în cadrul Institutului Național pentru Fizică și Inginerie
Nucleară „Horia Hulubei”, a facilității europene ELI–NP, proiect

14

Curierul de Fizică / nr. 83 / Decembrie 2018

coordonat de Academician Nicolae-Victor Zamfir, deschide
noi orizonturi ale cunoașterii științifice în domeniul laserilor
și tehnologiilor laser de mare putere, precum și în domeniul
aplicațiilor acestor laseri în industrie și medicină. Dintre cercetătorii care activează la ELI–NP în domeniul fizicii și ingineriei
laserilor și în domenii conexe acestora, menționăm aici pe
Dan Stutman, Edmond Turcu, Ioan Dăncuș, Petru Ghenuche
și Daniel Ursescu.
Radu Grigorovici (n. 1911 – d. 2008), Membru Titular
al Academiei Române (ales în anul 1990) și vicepreședinte
al Academiei Române (1990 – 1994), a fost un savant român
cu o largă recunoaştere pe plan internaţional. Radu Grigorovici este considerat fondatorul școlii românești de cercetare
în domeniul fizicii semiconductorilor amorfi. Opera ştiințifică
integrală a lui Radu Grigorovici a fost publicată în anul 2011,
la Editura Academiei Române, într-un volum editat de Mihai
Popescu și Andrei Dévényi [130]. Radu Grigorovici s-a născut
la Cernăuți în anul 1911. După absolvirea liceului Aron Pumnul
în anul 1928, a studiat la Universitatea din Cernăuți, obținând
licența în științe chimice în anul 1931 şi licența în științe fizice
în anul 1934. A fost preparator la Universitatea din Cernăuți, în
laboratorul de fizică experimentală, condus de fizicianul Eugen Bădărău. Remarcăm faptul că Radu Grigorovici a publicat
în anul 2006 la Editura Academiei Române, o serie de studii şi
documente despre Bucovina natală, atât de dragă marelui om
de ştiință şi cultură [131]. În anul 1936 s-a transferat la Universitatea din Bucureşti, unde Eugen Bădărău fusese chemat în
calitate de şef al catedrei de fizică moleculară, acustică şi optică. În anul 1939 a obţinut titlul de doctor în ştiințe fizice, lucrarea de doctorat fiind intitulată Potențialul disruptiv în vapori de
mercur. În anul 1960, Radu Grigorovici a devenit şeful grupului
de fizica semiconductorilor la Institutul de Fizică Bucureşti al
Academiei Române, iar în anul 1963 a devenit director adjunct
ştiințific al acelui institut. În acelaşi an (1963), a fost ales Membru Corespondent al Academiei Române.
În numărul 63 al Curierului de Fizică, publicat în anul 2009,
la scurt timp după trecerea în eternitate a savantului Radu
Grigorovici, o serie de colaboratori care l-au cunoscut îndeaproape, l-au evocat pe marele om de ştiință şi cultură. Margareta Giurgea, Dan H. Constantinescu, Andrei Dévényi, Rodica Mănăilă şi Cornel Popescu au publicat în Curierul de Fizică
câteva eseuri emoționante privind personalitatea fizicianului
şi omului de cultură Radu Grigorovici [132–135]. Menționăm,
de asemenea, impresionanta evocare a personalității lui Radu
Grigorovici, publicată în anul 2012 de Nadia–Ruxandra Mezincescu, în revista Glasul Bucovinei [136]. Rodica Mănăilă şi Cornel
Popescu au prezentat în detaliu în documentul publicat în Curierul de Fizică, rezultatele ştiințifice relevante obţinute de Radu
Grigorovici [135]. În anii 1937–1959, Radu Grigorovici a abordat unele probleme din domeniul fizicii descărcărilor în gaze,
având ca mentor pe Eugen Bădărău, în perioada 1944–1945
s-a ocupat de analiza spectrală în flacără, apoi a studiat o serie
de izvoare de lumină (în anii 1952–1957), iar în perioada de
timp 1952–1961, a abordat unele probleme de optică fiziologică şi instrumentală. După anul 1959, Radu Grigorovici s-a preocupat de fizica materialelor solide dezordonate, devenind o
personalitate de prim rang pe plan internațional în domeniul
respectiv.

Radu Grigorovici şi Andrei Dévényi au publicat în anul
1962 în revista Studii şi Cercetări de Fizică un articol de pionierat
privind proprietățile electrice ale straturilor evaporate de cadmiu [137]. Ulterior, în anul 1964, Radu Grigorovici a publicat în
colaborare cu Nathan Croitoru, Andrei Dévényi şi A. Teleman,
rezultatele cercetărilor lor asupra structurii de bandă şi conductivităţii electrice ale germaniului amorf [138]. Rezultatele
acelor cercetări de pionierat efectuate în România, privind
proprietățile optice şi structura electronică a germaniului
amorf, au fost incluse într-un amplu articol de sinteză, publicat în anul 1966, în revista Physica Status Solidi [139], în colaborare cu Jan Tauc (n. 1922 – d. 2010), un cercetător de renume
mondial din Cehoslovacia şi Ana (Anina) Vancu, o colaboratoare de mare valoare din cadrul Institutului de Fizică Bucureşti. Menționăm faptul că, după cunoştinţele autorilor acestui
material documentar, lucrarea publicată de R. Grigorovici, în
colaborare cu J. Tauc şi A. Vancu este, la momentul redactării
acestor rânduri, articolul științific cu cel mai mare număr de citări în literatura de specialitate, doi dintre cei trei autori ai lucrării având afiliere instituțională la o organizație de cercetare din
România [140]. Menționăm faptul că nu am luat în considerare
în acest clasament, lucrările ştiințifice care au fost realizate de
cercetătorii români în cadrul unor colaborări internaţionale de
mare anvergură, ca, de exemplu, lucrările publicate sub egida
CERN, Geneva (lista de autori a lucrărilor respective depăşeşte
câteva mii de nume, pentru fiecare lucrare în parte). Creşterea spectaculoasă în ultima decadă a numărului de articole
ştiințifice care citează lucrarea publicată în anul 1966 de J.
Tauc, R. Grigorovici şi A. Vancu [139], poate fi pusă pe seama
creşterii interesului ştiințific şi tehnic pentru detectorii cu germaniu folosiți în spectroscopia radiației gamma, mai precis,
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pentru detectarea fotonilor în intervalul de energii de ordinul
a 0.1 MeV până la 10 MeV.
Anul 1966 poate fi considerat un an de cotitură în activitatea profesională a lui Radu Grigorovici, după publicarea articolului în revista Physica Status Solidi, în colaborare cu A. Vancu
şi J. Tauc [139], o lucrare de pionierat care s-a dovedit în timp a
avea un impact ştiințific cu totul ieşit din comun. Radu Grigorovici a publicat în perioada de timp ulterioară anului 1966, fie
în calitate de unic autor, fie în colaborare cu Ana Vancu, Rodica
Mănăilă, Nathan Croitoru şi Andrei Dévényi, o serie de lucrări
care au avut un impact deosebit în comunitatea ştiințifică
internațională [141–147]. De asemenea, este foarte important
de menționat că, în anul 1970, Radu Grigorovici a publicat
o lucrare ştiințifică în colaborare cu Rodica Mănăilă, în revista Nature, în care a analizat unele proprietăți fizice specifice
germaniului în stare amorfă [148]. După cunoştințele noastre,
lucrarea respectivă este printre primele articole ştiințifice publicate în prestigioasa revistă Nature, având drept autori cercetători români cu afiliere instituțională exclusiv din România. În
plus, evidențiem faptul că cercetările experimentale şi teoretice în domeniul semiconductorilor amorfi s-au materializat, în
anii care au urmat publicării lucrărilor de pionierat efectuate
de Radu Grigorovici, Jan Tauc şi colaboratorii lor din România,
Cehoslovacia şi SUA, într-un domeniu de vârf în fizica semiconductorilor, de mare importanță pentru aplicații diverse în
dispozitivele micro- şi nanoelectronice, în special după punerea în evidență a fenomenului de comutare şi utilizarea lui de
către fizicianul şi inventatorul Stanford R. Ovshinsky (SUA), la
realizarea de memorii pe bază de sticle calcogenide [149]. Redăm mai jos câteva gânduri scrise de Stanford R. Ovshinsky,
în legătură cu personalitatea ştiințifică a lui Radu Grigorovici
şi contribuția savantului român la dezvoltarea domeniului semiconductorilor amorfi: “He has been one of the outstanding
contributors and builders of the entire field of amorphous disordered materials. His work has never been trivial but always
basic, always fundamental, and always clearing the way for
understanding at that time a young and developing area of
science that is now so accepted and well thought of.”
Un volum omagial cu ocazia aniversării a 70 de ani de
viață ai lui Radu Grigorovici, a fost publicat în anul 1981 în Revue Roumaine de Physique, Tome 26, No. 8-9. În acel volum au
publicat personalități ştiinţifice de marcă din străinătate şi din
România care l-au cunoscut pe Radu Grigorovici şi i-au apreciat rezultatele ştiințifice obţinute de-a lungul anilor.
Volumul se deschide cu articolul laureatului Premiului Nobel pentru Fizică în anul 1977, Nevill F. Mott (n. 1905 – d. 1996),
cu titlul “The properties of the mobility edge”. Menționăm
faptul că Philip Warren Anderson, Sir Nevill Francis Mott şi
John Hasbrouck van Vleck au primit Premiul Nobel pentru Fizică în anul 1977 “for their fundamental theoretical investigations of the electronic structure of magnetic and disordered
systems.” În lucrarea publicată de N.F. Mott în Revue Roumaine
de Physique [150], se face o trecere în revistă a cercetărilor efectuate în direcția studierii proprietăților electronilor cu energii
în apropierea marginii de mobilitate (“mobility edge”) în materialele semiconductoare amorfe. Primul paragraf al lucrării
publicată de N.F. Mott în Revue Roumaine de Physique [150]
este semnificativ pentru aprecierile laureatului Premiului Nobel pentru Fizică, la adresa personalității ştiințifice a lui Radu

Grigorovici: “Professor Grigorovici was one of the first to see
the potentialities of the study of non-crystalline materials, and
it is a particular pleasure to contribute to a special issue in honour of his seventieth birthday. Certainly he chose a subject
in which there are problems, and I think that many of them
will remain unsolved for several years. These problems seem
to me of two kinds. The first is the actual structure of glasses
and deposited films. The second involves the laws governing
the motion of electrons in a field of which the potential energy has a random element. If both were understood, it would
be possible to give a convincing description of conduction,
photoconduction and photoluminescence in non-crystalline materials of practical importance, such as hydrogenated
amorphous silicon. In this paper, I shall confine myself to the
second problem, in which some questions arise that have not
yet been answered.” În volumul omagial, Jan Tauc a publicat
un articol cu titlul: “Picosecond dynamics of carriers in amorphous semiconductors” [151], iar grupul lui B.T. Kolomiets de
la Institutul A.F. Ioffe, Leningrad / Sankt Petersburg, Rusia, a
publicat un articol cu titlul: “Configurational approach to photostructural transformations in chalcogenide vitreous semiconductors: further development” [152].
În lecția Nobel [153], Nevill F. Mott apreciază lucrările de
pionierat ale grupului lui B.T. Kolomiets, precum şi pe cele ale
fizicienilor Radu Grigorovici şi Jan Tauc. Rezultatele remarcabile ale grupului lui B.T. Kolomiets au fost sintetizate de N.F. Mott
astfel: “Actually our curiosity was stimulated by the investigation of the Leningrad school under Kolomiets (4) from 1950
onwards of electrical rather than the optical properties of the
glassy semiconductors. These are black glasses, containing
arsenic, tellurium and other elements, and for them the bandgap lies in the infra-red. The gap is sufficiently small to ensure
that at room temperature an electron can be excited across it.” În plus, au fost menționate în lecţia Nobel contribuțiile
fundamentale la dezvoltarea domeniului semiconductorilor
amorfi pe care fizicienii Grigorovici, Kolomiets şi Tauc le-au
adus în literatura de specialitate: “... the properties of glass
are in sharp contrast with the behavior of crystals, where the
whole of silicon technology depends on the fact that if, for instance, phosphorus with its five electrons is added, four form
bonds but the fifth is very loosely bound. The discovery of
this property of glasses certainly makes Kolomiets one of the
fathers of the branch of science that I am describing, as were
others in Eastern European countries, notably Grigorovici in
Bucuresti and Tauc in Prague.”
Menționăm în cele ce urmează o serie de lucrări publicate
în numărul dedicat lui Radu Grigorovici. Câteva dintre aceste
articole sunt dedicate domeniului materialelor dezordonate
de tip siliciu amorf, precum şi semiconductorilor amorfi din
grupele III–V. Astfel, fizicianul H.K. Henisch, SUA, a publicat
un articol cu titlul “Macroscopic aspects of carrier transport
in ordered and disordered solids”, W.E. Spear şi P.G. Le Comber din Marea Britanie au publicat o lucrare cu titlul “Fundamental and applied developments in the amorphous silicon
field”, Marie–Luce Theye, Franța, a publicat un articol cu titlul
“Contribution à l’étude des composées III–V amorphes”. În volumul dedicat savantului Radu Grigorovici s-au publicat lucrări
ştiințifice cu o tematică largă din domeniul fizicii stării condensate a materiei, precum şi din domeniul interacției atomilor cu
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lumina laser. Menționăm aici, în mod special, articolul publicat
de C.B. Collins şi W.M. Tepfenhart, University of Texas at Dallas,
SUA, în colaborare cu I. Ioviţ Popescu şi I. Schneider. Lucrările
au fost realizate de mari personalități ale comunităţii fizicienilor din România şi Basarabia din perioada respectivă de timp.
Menționăm în mod deosebit, lucrările publicate în acel număr
de Ioan Ursu, Ioan–Iovitz Popescu, Margareta Giurgea, Emil
Burzo, Alexandru Glodeanu, I. Ardelean, D. Ungur, Alexandru
Nicula, M. Peteanu, I. Schneider, Andrei M. Andrieş (n. 1933 – d.
2012), Membru de Onoare al Academiei Române (ales în anul
1991), Rodica Mănăilă, Andrei Dévényi, Gheorghe Ciobanu, L.
Bányai, Alexandru Aldea, I. Corcoțoi, Paul Gartner, A.B. Fazakas,
Magdalena–Lidia Ciurea, Toni Boțilă, Mihai Mihăilă, Membru
Corespondent al Academiei Române (ales în anul 1999), N.
Ionescu–Pallas, Lucia V. Constantinescu, Corneliu Popescu,
Mihai Popescu, L. Nasta, Cristian Constantinescu, A. Goldenblum, Athanasie Truția, Florentina Iova, M. Vodă, Voicu Dolocan, I. Dima, M.I. Bîrjega şi C. Sârbu.
Tradiția științifică începută de Academicianul Radu Grigorovici este continuată astăzi cu precădere în cadrul Institutului Național de Fizica Materialelor și în Facultatea de Fizică a
Universității din București. O trecere în revistă a cercetătorilor
care au contribuit la dezvoltarea fizicii materialelor în România
de-a lungul ultimilor decenii include, într-o selecție sumară,
pe Margareta Giurgea (n. 1915 – d. 2011), Membru Titular al
Academiei Române (aleasă în anul 1992), Rodica Mănăilă (n.
1935 – d. 2002), Membru Corespondent al Academiei Române (aleasă în anul 1992), Ioan Baltog (n. 1939 – d. 2016), Membru Corespondent al Academiei Române (ales în anul 2016),
Andrei Dévényi (n. 1932 – d. 2015), Ștefan Frunză (n. 1945 – d.
2018), Toni Boțilă, Alexandru Emil Aldea, Horia V. Alexandru,
Magdalena–Lidia Ciurea, Paul Gartner, Ioana Pintilie, Ștefan
Antohe, Lucian Pintilie, Cristian Mihail Teodorescu, Valeriu Moldoveanu, Lucian Ion și George Alexandru Nemneș.
Ioan Ursu (n. 1928 – d. 2007), Membru Titular al Academiei Române (ales în anul 1974), este considerat unul dintre
fondatorii Şcolii de Fizică Nucleară din România. A absolvit
Universitatea din Cluj-Napoca şi a făcut studiile postdoctorale la Universitatea Princeton, SUA. După ce s-a întors în patria
natală, a contribuit în mod decisiv la dezvoltarea Programului
Nuclear din România, în strânsă colaborare cu Horia Hulubei,
Marius-Sabin Peculea, Gheorghe Văsaru, Victor Mercea, Alexandru Olariu, Ionel I. Purica (n. 1925 – d. 1990), Mărgărit Pavelescu, Nicolae Andreescu, S. Lungu şi Mihail Bălănescu. În prima perioadă a activităţii sale ştiințifice a studiat proprietățile
fizico-chimice ale unor amestecuri de gaze cu oxigen sub
influența câmpurilor magnetice [154]. Ulterior s-a specializat
în domeniul rezonanței electronice de spin (RES), publicând în
anul 1968 o monografie la Editura Dunod, Paris [155], precum
şi în domeniul rezonanței magnetice nucleare (RMN), publicând în anul 1979 o monografie privind studiul compuşilor de
uraniu folosind tehnica RMN [156]. De asemenea, a efectuat
studii privind fizica și tehnologia materialelor nucleare, publicând în anul 1985 o monografie la Editura Pergamon Press,
Marea Britanie [157].
În anul 1990, Ioan Ursu a publicat la Editura Adam Hilger,
Marea Britanie, în colaborare cu A.M. Prokhorov (laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în anul 1964), V.I. Konov şi I.N. Mi-

hăilescu, o carte de referință în domeniul metodelor moderne de prelucrare a metalelor, folosind radiația laser de mare
putere [158]. Menționăm aici faptul că Aleksandr Mikhailovich
Prokhorov a obținut Premiul Nobel pentru Fizică în anul 1964
“for fundamental work in the field of quantum electronics,
which has led to the construction of oscillators and amplifiers
based on the maser-laser principle”. Colaborarea ştiințifică
fructuoasă dintre grupul de la Bucureşti condus de Ioan Ursu
şi Ion N. Mihăilescu şi grupul de la Institutul de Fizică Generală
din Moscova, Rusia, condus de A.M. Prokhorov şi V.I. Konov, s-a
concretizat într-o serie de articole ştiințifice valoroase, publicate în reviste de prestigiu din România şi din străinătate: Revue
Roumaine de Physique, Applied Physics Letters, Journal of Applied
Physics, Applied Optics, Journal of Physics D: Applied Physics, Infrared Physics etc.
Ioan Ursu a fost ales şi a activat în calitate de preşedinte
al Societății Europene de Fizică în perioada 1976–1978, fiind
al patrulea preşedinte al acestei prestigioase societăți profesionale, după G. Bernardini (1968–1970), Erik Gustav Rydberg
(1970–1972) şi H.B.G. Casimir (1972–1976). Societatea Europeană de Fizică, înființată în anul 1968, a aniversat în anul 2018,
cinci decenii de activitate în slujba comunității ştiințifice a fizicienilor din Europa.
În perioada 9–12 Septembrie 1975, a avut loc la Bucureşti,
pe Platforma de Fizică de la Măgurele, a treia Conferinţă Generală a Societății Europene de Fizică: “Energy and Physics”. Au
participat 750 de fizicieni din 27 de țări, dintre care peste 300
de fizicieni din țările Europei de Vest şi peste 130 de fizicieni
din țările Europei de Est, altele decât România. Comitetul local
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de organizare a fost condus de Ioan Ursu şi Ion Andrei Dorobanţu. Printre participanții de marcă ai conferinței, menționăm
pe Pyotr Leonidovich Kapitsa (n. 1894 – d. 1984), Laureatul Premiului Nobel pentru Fizică în anul 1978 “for his basic inventions and discoveries in the area of low-temperature physics” şi
H.B.G. Casimir. Lucrările conferinței au fost mediatizate în revista Europhysics News, volumul 6, numărul 9/10, Septembrie/
Octombrie 1975, într-un document având titlul: “EPS Third General Conference. Bucharest, Romania, 9-12 September 1975”.
Pe prima pagină a acelei publicații apare un motto semnat de
Ioan Ursu, un text care este extrem de actual şi în zilele noastre: “Science and technology are essential forces of progress
[…]. Physics must respond to the energy crisis, converting it
from an apparent dead end into a turning point, leading to a
new and steady equilibrium.”
La excelenta organizare a Conferinței Generale a Societății
Europene de Fizică (Bucureşti, 9-12 Septembrie 1975), au
contribuit Societatea Română de Fizică, membru fondator al
Societății Europene de Fizică, o serie de personalități ale fizicii
din România, precum şi colaboratori apropiați ai marelui savant Ioan Ursu. Menționăm în mod deosebit pe Ion Andrei
Dorobanţu, Ion N. Mihăilescu şi Dan V. Vamanu. Ion N. Mihăilescu a continuat cu mare succes tematica de cercetare iniţiată
de Ioan Ursu, în domeniul interacţiei radiaţiei laser de putere
cu metalele, în special cercetări privind metodele fizice de depunere şi decapare ale straturilor subţiri folosind tehnologiile
laser [159,160]. În anii recenți, grupul de cercetare de pe platforma Măgurele, condus de Ion N. Mihăilescu, a extins aria de
studiu în domenii diverse care combină ştiința materialelor şi
fizica şi tehnologia laserilor: metode inovative de depunere
a biomaterialelor, precum şi studii în domeniul nanoştiințelor
şi nanotehnologiei, în particular, cercetări de vârf în domeniile nanoparticulelor şi straturilor subțiri nanostructurate [161].
Menționăm aici o pleiadă de cercetători români care au contribuit la aceste lucrări ştiinţifice de mare impact pe plan internaţional: Rodica Alexandrescu, V.S. Teodorescu, I. Morjan,
V. Crăciun, M.I. Bîrjega, Laura C. Nistor, M. Popescu, N. Chițică,
Eniko György şi Carmen Ristoscu. Ion N. Mihăilescu a obținut
“Galileo Galilei Award” în anul 1994, fiind primul om de ştiință
din lume care a primit această înaltă distincție ştiințifică acordată de Comisia Internațională de Optică, o organizație profesională afiliată la “International Union of Pure and Applied
Physics (IUPAP)”. Menționăm faptul că alți doi cercetători români au fost recompensați cu “Galileo Galilei Award”: Ionel–
Valentin Vlad, în anul 2005 şi Dumitru Mihalache, în anul 2009.
Recent, în data de 17 septembrie 2018, The Optical Society
(OSA), Washington, DC, SUA, a ales în calitate de OSA Fellow,
pe Ion N. Mihăilescu “for outstanding contributions to the field of high pulsed energy laser radiation, with groundbreaking applications in nano-biomedicine, chemistry, and metallurgy”. Menționăm aici faptul remarcabil că alți doi cercetători
români au fost aleşi de-a lungul timpului în calitate de OSA
Fellow: Ionel–Valentin Vlad, în anul 1978, “in recognition of distinguished service in the advancement of optics” şi Dumitru
Mihalache, în anul 2012, “for significant theoretical contributions to nonlinear wave phenomena at single and multiple interfaces including surface solitons and spatiotemporal optical
solitons”.
Cu ocazia aniversării a 60 de ani de viață ai marelui savant

român Ioan Ursu, a fost publicat un volum omagial în anul
1988 în Revue Roumaine de Physique, Tomul 33, Numărul 4-6.
Numeroase articole ştiințifice au fost dedicate marelui savant,
având autori personalități ştiințifice de marcă din străinătate
şi din România, care l-au cunoscut de-a lungul timpului. Trei
laureați ai Premiului Nobel au publicat lucrări în acel volum:
Glenn T. Seaborg (n. 1912 – d. 1999), laureat al Premiului Nobel pentru Chimie în anul 1951 împreună cu Edwin Mattison
McMillan “for their discoveries in the chemistry of the transuranium elements”, Aleksandr Mikhailovich Prokhorov, laureat
al Premiului Nobel pentru Fizică în anul 1964 şi Abdus Salam
(n. 1926 – d. 1996), laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în
anul 1979, împreună cu S.L. Glashow şi S. Weinberg, “for their
contributions to the theory of the unified weak and electromagnetic interaction between elementary particles, including, inter alia, the prediction of the weak neutral current”. G.T.
Seaborg şi W. Loveland au publicat în acel volum un articol
de sinteză în care au analizat distribuțiile de masă, specifice
ciocnirilor nucleare la energii intermediare şi înalte, ale nucleelor uşoare C şi Ne cu ținte nucleare cu mase atomice care
variază pe o plajă mare, de la Cu la U [162]. Grupul lui A.M.
Prokhorov, de la Institutul de Fizică Generală din Moscova, Rusia, din care menționăm în primul rând pe V.I. Konov, Membru
Titular al Academiei Ruse de Ştiinţe, şi grupul de la Măgurele,
alcătuit din I.N. Mihăilescu, L.C. Nistor, V.S. Teodorescu, R. Alexandrescu, I. Morjan, M.I. Bîrjega, V. Drăgănescu şi V. Crăciun,
au publicat în comun un articol de sinteză privind studiile realizate în cadrul unei colaborări ştiințifice de lungă durată, în
domeniul fizicii suprafețelor, folosind pulsurile laser de mare
putere, cu aplicații în prelucrarea materialelor şi în separarea
izotopilor elementelor chimice [163]. De asemenea, grupul
condus de A.M. Prokhorov a publicat în colaborare cu grupul condus de Voicu Lupei, de la IFTAR, Măgurele, o lucrare
privind luminiscența ionilor de Er în cristalele laser YAG [164].
În lucrarea publicată de Abdus Salam în acel volum, laureatul
Premiului Nobel pentru Fizică în anul 1979 a sintetizat principalele rezultate ale cercetărilor efectuate pe plan mondial în
domeniul fizicii particulelor elementare, la nivelul anului 1987
[165].
Fizicieni de mare calibru ai secolului XX, atât din România, cât şi din țări de pe toate continentele, au contribuit cu
articole ştiințifice în volumul omagial dedicat savantului Ioan
Ursu. Menționăm aici o serie de fizicieni din străinătate care
au publicat articole ştiințifice relevante, unele dintre ele sintetizând stadiul de dezvoltare a domeniilor respective de
cercetare la nivelul anilor 1987–1988 şi perspectiva lor de dezvoltare în anii următori. Fizicianul rus G.N. Flerov a publicat
o lucrare de amploare privind stadiul cercetărilor efectuate
până la acea dată, în direcția sintezei elementelor chimice cu
numerele atomice 102–110, folosind fascicule de ioni grei, în
cadrul Institutului Unificat de Cercetări Nucleare de la Dubna,
Rusia [166]. Fizicianul american E.R. Andrew, de la Universitatea din Florida, Gainesville, a publicat o lucrare în care a trecut
în revistă rezultatele cercetărilor proprii din domeniul RMN
[167], un domeniu al fizicii în care Ioan Ursu a avut contribuţii
ştiințifice apreciate de comunitatea internațională de fizică. De
asemenea, fizicianul american C.P. Slichter de la Universitatea
Illinois a publicat un articol în care a trecut succint în revistă dezvoltarea domeniului rezonanței magnetice nucleare
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[168]. Menționăm că la acea dată, C.P. Slichter avea calitatea de
preşedinte al organizaţiei profesionale International Society of
Magnetic Resonance. Fizicianul chinez Gan Fuxi, de la Institutul
de Optică şi Mecanică Fină, Shanghai, China, a publicat o lucrare amplă în care a sintetizat cercetările în direcția realizării
laserilor de mare putere, pentru care mediul activ laser este
constituit din sticle optice dopate cu neodimiu [169]. Grupul
de fizicieni din Japonia, alcătuit din H. Takuma, K. Shimizu şi
F. Shimizu, a contribuit cu un articol amplu în care s-au trecut în revistă diferitele metode de spectroscopie optică utilizate la acea dată în studiul spectrelor atomice şi moleculare
[170]. Grupul lui F.R. Ausseneg de la Universitatea din Graz,
Austria, a publicat o lucrare privind fluorescența moleculelor
poziționate în proximitatea particulelor metalice submicronice, lucrarea anticipând dezvoltarea spectaculoasă a domeniilor nanoopticii şi nanoplasmonicii în deceniile ce au urmat
acelor cercetări de pionierat [171]. Menționăm aici şi lucrarea
lui G.J. Béné de la Universitatea din Geneva, privind aplicațiile
rezonanței magnetice nucleare pentru identificarea mediilor
care conțin cantități însemnate de apă, în particular, în domeniul explorării compoziției țesuturilor vii şi diagnosticării
diferitelor boli [172]. Grupul de la Universitatea din Roma, Italia,
condus de Mario Bertolotti, a publicat un articol experimental
în domeniul opticii neliniare a cristalelor lichide [173]. Fizicianul R. Blinc, de la Universitatea din Liubliana, a contribuit cu
un articol privind determinarea unor parametri de ordine în
sticle de spin, folosind rezonanța magnetică nucleară [174].
Menționăm aici şi materialul publicat de Sigvard Eklund [175],
la acea dată având calitatea de Director General Emeritus al
Agenției Internaționale pentru Energia Atomică de la Viena,
în care omagiază contribuția savanților români Horia Hulubei
şi Ioan Ursu la dezvoltarea legăturilor instituționale dintre România şi diferitele organizații profesionale ale fizicienilor din
lumea întreagă. S. Eklund menționează, în materialul publicat
în Revue Roumaine de Physique, contribuțiile fundamentale ale
lui Ioan Ursu la întărirea legăturilor instituționale ale României
cu organizațiile profesionale internaționale: “I would here emphasize his role as President of the European Physical Society
and his active participation in different international organizations, with particular reference to the Scientific Advisory
Committee of the IAEA and the Scientific Council of the Joint
Institute for Nuclear Research, Dubna, in the USSR.”
Menționăm aici şi numele altor fizicieni de talie mondială
care au publicat articole în volumul dedicat lui Ioan Ursu: E.L.
Andronikashvili (specialist de marcă în domeniul fizicii temperaturilor joase), V.P. Chebotaev (specialist în spectroscopie laser
neliniară), W.E. Wallace (specialist în domeniul magnetismului
şi aliajelor magnetice pe bază de neodimiu), A. Faessler (specialist în fizică nucleară), A.A. Friessem (specialist în optică şi
holografie), F.K. Kneubühl (specialist în laseri cu reacție distribuită), A. Lösche (specialist în domeniul folosirii metodelor de
rezonanță magnetică nucleară în studiul cristalelor lichide), D.
Schoemaker (specialist în fizica stării condensate a materiei),
W. Greiner şi J. Reinhardt (fizicieni de talie mondială în domeniul fizicii nucleare), V. Sochor (specialist în domeniul opticii
aplicate), V.G. Soloviev (fizician de talie mondială în domeniul
fizicii nucleare teoretice), M.L. Ter–Mikaelian (fizician de renume în domeniul opticii neliniare), B. Wilhelmi (specialist în
domeniul fizicii pulsurilor laser de mare putere) şi A. Zichichi

(specialist de renume mondial în domeniul fizicii particulelor
elementare).
O serie de cercetători români au contribuit cu lucrări
ştiințifice relevante în acel număr. Menționăm aici pe D. Barb,
D. Bally, N.M. Grecu, A. Berinde, I. Piticu, C. Ciortea, Daniela
Flueraşu, A. Enulescu, I.C. Legrand, V. Zoran, C. Beşliu, A. Jipa,
G. Ciobanu, E. Cruceanu, Gh. Aldica, M. Popescu, S. Popa, D.E.
Demco, I. Dima, C. Plăvițu, E. Drăgulescu, G. Semenescu, D.
Popescu, M. Duma, Z. Gábos, O. Gherman, L. Saliu, A. Glodeanu, V. Iancu, V.V. Grecu, F.F. Popescu, R. Grigorovici, P. Gartner,
I. Corcoțoi, R. Grosescu, Mihaela Lupu, N. Ionescu–Pallas, I.
Gottlieb, L. Sofonea, A. Corciovei, D. Mihalache, D. Mazilu, A.
Mihul, T. Angelescu, I. Lazanu, A. Nenciu, G. Nenciu, A. Nicula,
S.V. Nistor, M.L. Pascu, M. Pavelescu, M. Peculea, M. Petraşcu, I.
Brâncuş, A. Buță, V. Simion, I. Mihai, I. Pop, I.–I. Popescu, A. Ludu,
I.M. Popescu, A.G. Podoleanu, P.E. Sterian, E.N. Ştefănescu, I.A.
Dorobanțu, S. Ţibuleac, A.A. Răduță, I.I. Ursu, I. Pădureanu, Gh.
Rotărescu, S.N. Râpeanu, L. Schächter, A.I. Bădescu–Singureanu, I. Iova, T. Tudor, D.V. Vamanu, S. Georgescu, C. Ionescu, A.
Lupei, V. Lupei, C. Bratu şi Gh. Văsaru.
Vom trece în revistă doar câteva dintre lucrările publicate
de cercetătorii români în acel volum. Nicolae Andreescu, M.
Alecu, I. Arimescu, O. Budan, C. Gheorghiu, S. Lungu, I. Mirion şi
A. Pascu au publicat o lucrare în care au trecut în revistă echipamentele şi metodele fizico-chimice de testare a combustibilului nuclear fabricat în țara noastră [176], necesar pentru
funcționarea reactorilor nucleari de tip CANDU, care utilizează
uraniul natural drept combustibil și apa grea ca moderator de
neutroni și agent de răcire. Reactorii nucleari de tip CANDU au
fost ulterior construiți în România, la Centrala Nucleară de la
Cernavodă, ca rezultat al colaborării ştiințifice şi tehnice dintre
guvernele român și canadian. Emil Burzo, Sanda Adam, Gheorghe Adam şi W.E. Wallace au publicat o lucrare privind fenomenele magnetice specifice care apar într-o serie de compuşi
intermetalici pe bază de Nd–Fe–B [177]. Menționăm faptul că
aliajele magnetice care conțin Nd în combinație cu alte pământuri rare (Tb şi Dy) sunt extrem de importante pe piaţa
internațională a magneților permanenți. Vasile Drăgănescu,
I. Guțu, Dan C. Dumitraş, Dan Apostol, Ionel–Valentin Vlad şi
Virgil Vasiliu au publicat un articol în care au trecut în revistă
cercetările experimentale efectuate în România pentru realizarea laserilor de mare putere cu gaz (CO2), care funcționează
în undă continuă [178], ce sunt folosiți în mod curent în diverse
aplicații industriale. Marin Ivaşcu, Dorin N. Poenaru, Dumitru
Mazilu şi Irina Ivaşcu au publicat unele dezvoltări teoretice
ale unui model care descrie într-un mod unitar dezintegrările radioactive cu emisie de clusteri grei (C, Ne şi Mg), fisiunea
la rece şi dezintegrarea alfa [179]. Alexandru Mihul (n. 1928 –
d. 2015), Tatiana Angelescu, T. Preda şi I. Lazanu au publicat
o lucrare privind fenomenul de absorbție a pionilor încărcați
electric în nucleele atomice uşoare, în particular, în nucleele
de 3He [180]. Alexandru Mihul a lucrat o lungă perioadă de
timp la IUCN, Dubna, fiind un membru marcant al grupului de
fizicieni condus de marele savant rus V.I. Veksler. Este demn de
menționat că în anul 1960, la IUCN Dubna, V.I. Veksler, Alexandru Mihul şi colaboratorii lor din Rusia și China au descoperit o
nouă particulă elementară, hiperonul anti-sigma-minus.
Dan V. Vamanu, un colaborator apropiat al lui Ioan Ursu, a
publicat în volumul omagial o lucrare privind unele modele
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teoretice pentru distribuția spațială a dozelor de radiație în cazul unor scenarii de emisie în mediul ambiant a elementelor
chimice radioactive provenite de la posibile accidente nucleare [181].
Gheorghe Văsaru şi Corneliu Bratu de la Institutul de Tehnologii Izotopice şi Moleculare, Cluj–Napoca, au publicat un
articol de sinteză privind cercetările efectuate în România şi
pe plan mondial în domeniul separării izotopilor stabili prin
metoda coloanelor de termodifuzie [182]. Menționăm aici că
savantul român Gheorghe Văsaru, un specialist de renume
mondial în domeniul separării izotopilor stabili prin metoda
termodifuziei, a publicat în anul 1967, un amplu articol de sinteză cu titlul “Thermal diffusion in isotopic gaseous mixtures”,
în revista Fortschritte der Physik [183]. De asemenea, Marius
Peculea, Membru Titular al Academiei Române (ales în anul
1993), a publicat un articol de sinteză privind obținerea pe scară industrială a apei grele, necesară Programului Nuclear din
România [184].
În acel număr omagial, Aureliu Săndulescu, Membru Titular al Academiei Române (ales în anul 1992), a publicat stadiul
cercetărilor efectuate în România şi pe plan mondial privind
un tip nou de dezintegrare radioactivă: “cluster radioactivity”
sau “heavy-ion radioactivity”. Acest fenomen nou de radioactivitate este intermediar între fenomenele clasice de dezintegrare alfa şi de fisiune nucleară [185]. Rezultatele ştiințifice privind previziunea noului tip de dezintegrare radioactivă, obţinute de Aureliu Săndulescu în colaborare cu Dorin N. Poenaru
şi Walter Greiner [186,187], sunt binecunoscute pe plan mondial şi au fost incluse în Encyclopaedia Britannica, într-un document amplu realizat de J.O. Rasmussen şi E.P. Steinberg: “In
1980 A. Sandulescu, D.N. Poenaru, and W. Greiner described
calculations indicating the possibility of a new type of decay
of heavy nuclei intermediate between alpha decay and spontaneous fission. The first observation of heavy-ion radioactivity was that of a 30-MeV, carbon-14 emission from radium-223
by H.J. Rose and G.A. Jones in 1984. The ratio of carbon-14
decay to alpha decay is about 5·10−10. Observations also have
been made of carbon-14 from radium-222, radium-224, and
radium-226, as well as neon-24 from thorium-230, protactinium-231, and uranium-232. Such heavy-ion radioactivity, like
alpha decay and spontaneous fission, involves quantum-mechanical tunneling through the potential-energy barrier.”

pe plan internațional. Menționăm în acest context – într-o
enumerare sumară – școala românească de fizică teoretică
și computațională, cea de știința și ingineria materialelor, cea
de magnetism și materiale cu proprietăți magnetice, cea de
micro- și mai recent nano-tehnologii, cea de fizica și ingineria
plasmei, cea de optoelectronică și cea de științe spațiale.
La aniversarea Centenarului Marii Uniri, comunitatea fizicienilor din România se poate mândri cu o istorie bogată în realizări științifice și o largă recunoaștere internațională. În opinia
noastră, cel mai bun indicator al recunoașterii internaționale
sunt numeroșii laureați ai Premiului Nobel, menționați anterior, care au fost direct implicați în viața academică din România, atât în calitatea lor de Membri de Onoare ai Academiei de
Științe din România (1935–1948) și ai Academiei Române, cât și
ca autori a numeroase articole publicate în Revue Roumaine de
Physique. În final, ne face o deosebită onoare să-l includem în
galeria de Laureați ai Premiului Nobel puternic atașați de comunitatea științifică din România pe Gérard Mourou, Laureat
al Premiului Nobel pentru Fizică în anul 2018 pentru metoda de
generare a pulsurilor optice ultrascurte de intensitate înaltă, tatăl
științific al proiectului european Extreme Light Infrastructure
– Nuclear Physics.
Autorii mulțumesc colegilor de la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” și de la Facultatea de Fizică a Universității din
București pentru numeroase discuții asupra istoriei fizicii moderne din
România, precum și personalului de la Biblioteca Națională de Fizică
de la Măgurele pentru sprijinul oferit la documentarea acestui articol.

***
Biografiile sumare prezentate anterior ilustrează nu doar
traseul profesional, rezultatele științifice remarcabile și larga
recunoaștere internațională a Părinților Fizicii Moderne din
România, ci și modul cum s-au format și au evoluat cele două
comunități științifice care au permis realizarea pe Platforma de
Fizică de la Măgurele a infrastructurii europene de cercetare
Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP), anume: școala românească de fizică și inginerie nucleară și cea
de fizica și ingineria laserilor. Expozeul nostru dedicat Părinților
Fizicii Moderne din România arată că sunt numeroase domenii științifice în care excelența în cercetarea de avangardă nu
a fost rezultatul unor demersuri solitare, ci rodul unui efort
conjugat al mai multor comunități academice, fiecare dedicată aproape exclusiv unei singure teme de cercetare, generând în timp o serie de școli științifice românești recunoscute
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Dumitru Mihalache, Alexandru I. Nicolin

Răcirea cipurilor de calculator
cu cristale de arsenură de bor
În sistemele electronice moderne bazate pe circuite
convenționale cu siliciu, o mare problemă o reprezintă căldura care se degajă, care devine tot mai nedorită pe măsură
ce dispozitivele devin tot mai mici și mai sofisticate. Îndepărtarea acestei călduri este critică și de aceea cercetătorii creează materiale conducătoare de căldură eficiente pentru a
face față acestei provocări. Trei grupuri diferite de cercetători
de la universități din SUA afirmă că semiconductorul cristal
de arsenură de bor (BAs) ar promite mult în acest context,
ei măsurând o conductivitate termică mare de mai mult de
1000 W/m/K la temperatura camerei. Valoarea aceasta este
de trei ori mai mare decât cea a carburii de cupru sau siliciu,
două materiale utilizate curent pentru disiparea căldurii din
dispozitivele electronice. (detalii în Science)				
n

Cu prilejul aniversării a șapte decenii de la înființarea Editurii Academiei Române, domnul Dr. Dumitru Mihalache, Membru Corespondent
al Academiei Române, și domnul Dr. Habil. Alexandru I. Nicolin, trec în revistă publicațiile științifice de fizică ale Editurii Academiei Române,
pentru a ilustra contribuția marcantă a acestei instituții la formarea profesională a numeroase generații de fizicieni și ingineri fizicieni.

Publicațiile științifice de fizică ale Editurii Academiei Române
Anul 2018 marchează nu doar Centenarul Marii Uniri de
la 1918, ci și șapte decenii de la înființarea Editurii Academiei
Române, instituție culturală și științifică de prim rang, al cărei
portofoliu de cărți și publicații periodice a contribuit în mod
decisiv la dezvoltarea comunității academice din România de
după Al Doilea Război Mondial. Activitatea Editurii Academiei
Române în domeniul fizicii s-a concretizat atât în publicarea
a numeroase volume științifice de specialitate, cu acoperire
tematică largă, cât și prin trei publicații periodice, anume:
Romanian Reports in Physics, Romanian Journal of Physics și
Secțiunea de Fizică a revistei Proceedings of The Romanian
Academy – Series A.
Pe primul palier editorial al Editurii Academiei Române
regăsim o serie de volume de specialitate care acoperă o arie
tematică largă, ce cuprinde atât cărți cu caracter introductiv, cât și monografii de specialitate, adresate cu precădere
experților în domeniu. Pentru aria tematică a cărților de natură introductivă menționăm aici pe acelea ce privesc domenii
precum acustica [1,2], termodinamica [3,4], electrodinamica
[5], optica [6,7], mecanica teoretică [8], teoria nucleului atomic [9] și mecanica cuantică [10], iar pe palierul fizicii aplicate
menționăm volumele dedicate radiohidrologiei [11] și holografiei [12]. Menționăm, de asemenea, volumul dedicat prezentării premiilor Nobel în Fizică din perioada 1901-1998 [13].
Volumele de specialitate acoperă, la rândul lor, o arie tematică extrem de întinsă ce include, într-o selecție sumară, în
ordinea cronologică a apariției lor, fizica descărcărilor în gaze
[14], fizica protecției contra radiațiilor [15], efecte magnetomecanice în oxigen [16], utilizarea calculatoarelor electronice
de la Institutul de Fizică Atomică, Măgurele, pentru calcule
științifice [17], detectarea și măsurarea radiațiilor nucleare [18],
rezonanța electronică de spin [19], măsurarea radiațiilor nucleare cu dispozitive semiconductoare [20], unde magnetohidrodinamice [21], metode optice în spectroscopia hertziană
[22], teoria particulelor elementare [23], fisiune nucleară izomeră [24], radioactivitate aplicată în industria petrolieră [25],
efectul Mössbauer și aplicațiile sale [26], dispozitive electronice semiconductoare [27], separarea izotopilor prin termodifuzie [28], studiul numeric al proceselor fizice din reactori
nucleari [29], rezonanță magnetică în compuși de uraniu [30],
fizica fenomenelor magnetice [31], fenomene fotoelectrice în
semiconductori și aplicații [32], energia de deformare și izomeria formei nucleelor [33], cercetarea operațională a reactorilor nucleari [34], fizica și tehnologia materialelor nucleare
[35], fizica joncțiunilor cu semiconductoare [36], interacțiunea
radiației laser cu metalele [37], magneți permanenți [38], ghiduri de undă optice neliniare planare [39], dozimetria și ecranarea radiațiilor Röntgen și gamma [40], trasori în sisteme
acvifere [41], sisteme disipative [42], rezonanța electronică de
spin în complecși metalici [43], proprietățile fasciculelor laser
[44], nanofluide magnetice [45] și lumina extremă și laserele
de mare putere [46].

O serie de volume, publicate inițial în limba română, au
fost traduse ulterior în limbile de circulație internațională ale
vremii și co-publicate la edituri de prestigiu internațional. În
acest sens, menționăm, în ordine cronologică: traducerea și
co-editarea volumului Measurement of nuclear radiation with
semiconductor detectors [47], scris de D.N. Poenaru și N. Vîlcov,
publicat la Chemical Publishing Company, New York, 1969;
traducerea și co-editarea volumului Grundlagen und Anwendungen der Mössbauer spektroskopie [48], scris de D. Barb,
ediție îngrijită de W. Miesel, publicat la Akademie Verlag, Berlin, 1980; traducerea și publicarea în limba engleză a cărții lui
L. Gr. Ixaru, dedicată metodelor numerice utilizate în rezolvarea ecuațiilor diferențiale ce apar în fizică și în domenii conexe
[49], de către Reidel Publishing Company în 1984, sub titlul
Numerical methods for differential equations and applications
[50]; traducerea și co-editarea volumului Взаимодействие
лазерного излучения с металлами, scris de A.M. Prokhorov,
V.I. Konov, I. Ursu și I.N. Mihăilescu, Editura Nauka, Moscova,
1988 [51]. Menționăm în mod special variantele în limba engleză ale monografiei scrise de I.I. Agârbiceanu și I.M. Popescu intitulată Metode optice ale spectroscopiei hertziene, publicate de către editurile Adam Hilger Ltd. și John Wiley & Sons
[52]. Acestor volume li se adaugă o serie de cărți publicate
direct în limba engleză de Editura Academiei Române, dintre acestea menționând aici Planning of VVR-S research reactor
decomissioning, de I. Gârlea și C. Gârlea [53], publicat în 2011, și
Nanocomposites, de L. Munteanu, publicat în 2012 [54].
Domeniile științifice enumerate anterior acoperă pe palier tematic majoritatea ariilor de cercetare din universitățile
și institutele naționale de cercetare-dezvoltare din România,
reliefând totodată principalele infrastructuri de cercetare și
colaborări internaționale. Ilustrăm rândurile precedente cu
volumul din Ref. [46] al listei de referințe bibliografice, anume:
Lumina extremă: lasere de mare putere de R. Dabu. Această monografie reflectă tradiția școlii românești de fizica și ingineria
laserilor și descrie principiile de funcționare ale laserilor de
mare putere din cadrul proiectului european Extreme Light
Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP), în implementare în
cadrul Institutului Național pentru Fizică și Inginerie Nucleară
„Horia Hulubei” (IFIN-HH).
Lista autorilor acestor volume cuprinde, de fapt, cele mai
importante personalități ale fizicii românești din ultimele
șapte decenii [55]. Menționăm în mod special pe următorii
membri ai Academiei Române: Academician Eugen Bădărău
(1887-1975); Ion I. Agârbiceanu (1907-1971), Membru Corespondent al Academiei Române; Academician Șerban Țițeica
(1908-1985); Valeriu Novacu (1909-1992), Membru Corespondent al Academiei Române; Academician Margareta Giurgea (1915-2011); Academician Ioan Ursu (1928-2007); Nicolae
Ionescu-Pallas (1932-2017), Membru de Onoare al Academiei
Române; Academician Ionel Valentin Vlad (1943-2017). Aceștia
reprezintă alături de Academician Horia Hulubei (1896-1972),
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fondatorul școlii românești de fizică nucleară, creatorii unora dintre cele mai importante direcții de cercetare științifică
și dezvoltare tehnologică ale fizicii românești moderne.
Acestora li se adaugă o serie de alți membri ai Academiei Române care au publicat la Editura Academiei Române,
având contribuții importante la dezvoltarea fizicii românești,
anume: Academician Ioan-Ioviț Popescu; Academician Emil
Burzo; Dorin N. Poenaru, Membru de Onoare al Academiei
Române; Academician Dan Dascălu; Ladislau Vékás, Membru
Corespondent al Academiei Române; Dumitru Mihalache,
Membru Corespondent al Academiei Române.
Cel de-al doilea palier al activității editoriale a Editurii Academiei Române privește publicarea celor mai importante trei
reviste românești în care apar articole de fizică. Prima dintre
acestea a fost publicată începând cu anul 1950 sub numele
Studii și Cercetări de Fizică, titlul fiind păstrat până în anul 1992,
când a fost schimbat în Romanian Reports in Physics, folosit și
în prezent. Schimbarea numelui revistei marchează, de asemenea, trecerea de la articole publicate cu precădere în limba română la articole publicate aproape exclusiv în limba engleză. Istoria acestei reviste este prezentată în detaliu în articolul The first seventy volumes of Romanian Reports in Physics: A
brief survey of the Romanian Physics Community, autori V.I. Vlad,
V. Băran, A.I Nicolin și D. Mihalache [55]. Articolul acesta trece
în revistă atât structura colectivelor editoriale, cât și o serie
amplă de autori care au publicat în paginile revistei, oferind
o imagine detaliată asupra evoluției revistei și a comunității
de fizicieni din România de-a lungul ultimelor șapte decenii.
Menționăm, de asemenea, că Studii și Cercetări de Fizică/Romanian Reports in Physics este continuatoarea revistei Disquisitiones Mathematicae et Physicae (Cercetări de Matematică și
Fizică) publicată în perioada 1940-1948 sub egida Institutului
de Cercetări Carol al II-lea [56].
Studii și Cercetări de Fizică a publicat atât articole științifice
originale, cât și studii introductive, note de laborator, extrase
din teze de diplomă și doctorat și, uneori, tezele integrale, articole cu caracter istoric ce privesc dezvoltarea fizicii în general,
precum și o serie largă de materiale editoriale. Primul colectiv
editorial al revistei a fost format din Horia Hulubei, Gheorghe
Atanasiu, Aurel Potop și Andrei Popovici, cărora li s-a adăugat
în timp o pleiadă de fizicieni remarcabili: Margareta Giurgea,
Dorel Bally, Mircea Oncescu, Theodor V. Ionescu, Eugen Bădărău, Florin Ciorăscu, Șerban Țițeica, Ion I. Agârbiceanu, Paul
Drăghicescu, Alexandru Cișman, Radu Grigorovici, Ioan Ursu,
Vasile Petrescu, Ștefan Procopiu, Gheorghe Vasiliu, Aretin Corciovei, Mihai Gavrilă, Aureliu Săndulescu, Marius Petrașcu și
Gheorghe Brătescu [55]. Schimbarea de nume a revistei din
1992 este însoțită și de o schimbare a colectivului editorial,
primul Editor-in-Chief al Romanian Reports in Physics fiind
Ioan-Ioviț Popescu, iar primul Deputy Editor-in-Chief fiind Ionel Valentin Vlad. Din colectivul editorial al Romanian Reports
in Physics menționăm aici pe Theodor Ionescu-Bujor, Emil
Burzo, Viorica Florescu, Cornel Hațegan, Marin Ivașcu, Rodica Mănăilă, Mircea Oncescu, Marius Peculea, Athanasie Truția,
Iancu Iova, Aurel I. Popescu, Horia Scutaru, Nicolae IonescuPallas, Ștefan Antohe, Aurel Isar, Dumitru Mihalache, Mihai
Vișinescu, Nicolae Victor Zamfir, Adrian Petriș, Alexandru
Nicolin, Sergiu Nistor și Ladislau Vékás [55]. În momentul de
față Academicianul Ioan-Iovitz Popescu este Editor-in-Chief

al revistei, iar Deputy Editor-in-Chief este Dumitru Mihalache,
Membru Corespondent al Academiei Române. Începând cu
anul 2007 Romanian Reports in Physics este indexată în baza
de date Thomson Reuters / Clarivate Analytics–Web of Science,
iar din anul 2009 sunt disponibili indicatorii scientometrici
care măsoară impactul revistei la nivelul comunității științifice
internaționale. Pentru anul 2015, Factorul de Impact este egal
cu 1,367, iar Scorul de Influență este egal cu 0,184, în timp ce
pentru 2016, ultimul an pentru care indicatorii sunt disponibili
la data scrierii acestui articol, Factorul de Impact este egal cu
1,467, iar Scorul de Influență este egal cu 0,242.
A doua revistă de fizică apărută în spațiul editorial românesc este Revue de Physique, al cărei prim număr a fost publicat în anul 1956. Colectivul editorial al primului număr al revistei era format din Șerban Țițeica, în calitate de Redactor-Șef,
Horia Hulubei, Eugen Bădărău și Valeriu Novacu, în calitate de
membri. Spre deosebire de Studii și Cercetări de Fizică, articolele publicate în paginile publicației Revue de Physique sunt,
încă din primul număr, în limba franceză, engleză și germană,
vizibilitatea ei în cadrul comunității internaționale fiind remarcabilă pentru acea perioadă. În anul 1964 numele revistei este
schimbat în Revue Roumaine de Physique, noul colectiv editorial fiind condus de Horia Hulubei, în calitate de Redactor-Șef,
Șerban Țițeica, în calitate de Redactor-Șef Adjunct și de Ion
Agârbiceanu în calitate de Secretar Științific de Redacție. Colectivul editorial era format din George Athanasiu, Eugen Bădărău, Theodor V. Ionescu, Florin Ciorăscu, Alexandru Cișman,
Radu Grigorovici, Ioan Ursu și Vasile Petrescu. Numele Revue
Roumaine de Physique este păstrat până în anul 1992, când
numărul 6 al tomului 37 apare sub numele vechi, iar numărul
7 al volumului 37 apare sub numele Romanian Journal of Physics. Primul colectiv editorial al Romanian Journal of Physics a
fost compus din Aureliu Săndulescu, care este Editor-in-Chief
și în momentul de față, Margareta Giurgea (1915-2011), Vice
Editor-in-Chief, și Alexandru Calboreanu în calitate de Coordinating Editor. Colectivul editorial îi cuprindea, de asemenea,
pe Dorel Bally, Octavian Birău, Adrian Costescu, Radu Grigorovici, Geavid Musa, Apolodor Răduță, Mircea Sanduloviciu,
Horia Scutaru, Simion Simon și Dorel Zugrăvescu. În momentul de față Deputy Editor-in-Chief al revistei Romanian Journal of Physics este Academicianul Emil Burzo. Din anul 2007,
Romanian Journal of Physics este indexată în baza de date
Thomson Reuters / Clarivate Analytics–Web of Science, și, începând cu anul 2009, sunt disponibili indicatorii scientometrici
care măsoară impactul revistei la nivelul comunității științifice
internaționale. Pentru anul 2015 Factorul de Impact este egal
cu 1,398, iar Scorul de Influență este egal cu 0,173, în timp ce
pentru 2016, ultimul an pentru care indicatorii sunt disponibili
la data scrierii acestui articol, Factorul de Impact este egal cu
1,758, iar Scorul de Influență este egal cu 0,243.
Revista Proceedings of The Romanian Academy este publicată începând cu anul 2000 de către Editura Academiei
Române în două serii, anume Series A – Mathematics, Physics,
Technical Sciences, Information Science și Series B – Chemistry,
Life Sciences and Geosciences, în anul 2018 ambele serii ale
revistei ajungând la volumul cu numărul 19. Editorul revistei
Proceedings of The Romanian Academy Series A – Mathematics,
Physics, Technical Science, Information Science a fost Academicianul Ionel Valentin Vlad (22 septembrie 1943 – 24 decem-
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brie 2017), de la înființarea revistei până în decembrie 2017, colectivul editorial fiind structurat pe patru secțiuni ce acoperă
tematica multidisciplinară a revistei. Secțiunea de Matematică
a revistei este coordonată la nivel editorial de Marius Iosifescu,
secțiunea de Științe Tehnice e coordonată de Dorel Banabic,
secțiunea de Știința Informației de Dan Tufiș, iar secțiunea de
Fizică a fost coordonată până în anul 2011 de Mihai Popescu, iar din acel an de Dumitru Mihalache. Colectivul actual
al secțiunii de Fizică a revistei îi cuprinde pe Ștefan Antohe,
Emil Burzo, Cornel Hațegan, Stefan Hell, Tudor Marian, Mihai
Mirea și Ioan-Ioviț Popescu. Articolul Proceedings of the Romanian Academy – Series A: An account of the Physics Section [57]
cuprinde o trecere în revistă a principalelor lucrări de fizică
publicate în cele aproape două decenii scurse de la înființarea
revistei. Începând cu anul 2007, Proceedings of The Romanian
Academy Series A – Mathematics, Physics, Technical Science, Information Science este indexată în baza de date Thomson Reuters / Clarivate Analytics–Web of Science, iar din anul 2009 sunt
disponibili indicatorii scientometrici care măsoară impactul
revistei la nivelul comunității științifice internaționale. Pentru
anul 2015 Factorul de Impact este egal cu 1,735, iar Scorul de
Influență este egal cu 0,233, în timp ce pentru 2016, ultimul an
pentru care indicatorii sunt disponibili la data scrierii acestui
articol, Factorul de Impact este egal cu 1,623, iar Scorul de
Influență este egal cu 0,216.
Revistele Romanian Reports in Physics și Romanian Journal
of Physics sunt publicate de către Editura Academiei Române
în colaborare cu Institutul pentru Fizică și Inginerie Nucleară
„Horia Hulubei” (IFIN-HH), în cadrul căruia se află o Redacție
Tehnică, coordonată de Margareta Oancea. Redacția Tehnică
din cadrul IFIN-HH asigură, pentru ambele reviste, primirea
manuscriselor de la autori și corespondența specifică, coordonarea procesului de evaluare științifică (peer-review) a articolelor, întocmirea numerelor de revistă, pregătirea pentru
tipar a articolelor în format Latex și publicarea on-line a revistelor pe cele două site-uri, http://rrp.infim.ro și http://www.
nipne.ro/rjp, administrate de IFIN-HH. Redacția Tehnică din
cadrul IFIN-HH asigură, de asemenea, comunicarea constantă
cu personalul tehnic de la Thomson Reuters / Clarivate Analytics–Web of Science, în vederea indexării corecte și la timp a
celor două reviste în această bază de date. Revistele au fost
indexate în baza de date Thomson Reuters / Clarivate Analytics–Web of Science folosind varianta tipărită a volumelor începând cu anul 2007, iar din anul 2018 revistele sunt indexate pe
baza formelor electronice ale articolelor publicate, disponibile în mod gratuit (open access) pe site-urile lor. Menționăm,
de asemenea, că în cadrul Redacției Tehnice de la IFIN-HH au
lucrat de-a lungul anilor Rodica Calboreanu și Marinela Dumitriu. Celelalte activități editoriale ce privesc Romanian Reports
in Physics și Romanian Journal of Physics sunt realizate de către
Editura Academiei Române, care asigură publicarea revistelor
în format tipărit și diseminarea lor.
Activitățile editoriale și publicarea efectivă în format tipărit ale celor trei reviste discutate anterior, anume Romanian
Reports in Physics, Romanian Journal of Physics și Proceedings
of The Romanian Academy Series A – Mathematics, Physics, Technical Sciences, Information Science, sunt susținute în cadrul
Editurii Academiei Române de către un colectiv de un înalt
nivel profesional care asigură publicarea la timp și în condiții

grafice excelente a revistelor. Echipa care se ocupă de publicarea revistei Romanian Reports in Physics este formată din
Irina Filip, Magdalena Jindiceanu și Mariana Mocanu, iar cea
care se ocupă de publicarea revistei Romanian Journal of Physics este formată din Mihaela Marian și Magdalena Jindiceanu,
care au preluat activitatea de tehnoredactare a celor două reviste de la Luiza Dobrin. Echipa care se ocupă de Proceedings
of The Romanian Academy Series A – Mathematics, Physics, Technical Sciences, Information Science este coordonată de Dinu
Bratosin, în calitate de Secretar Științific, și este formată din
Irina Filip, Virginia Rădășan, Andreea Chițu și Mariana Mocanu.
Pentru această revistă nicio activitate editorială nu este efectuată în afara Editurii Academiei Române.
În finalul prezentării dedicată celor trei reviste de fizică publicate de Editura Academiei Române menționăm că acestea
sunt printre cele mai importante reviste științifice românești
indexate în bazele de date internaționale Thomson Reuters /
Clarivate Analytics–Web of Science și Scopus–Elsevier. Analiza
scientometrică efectuată de către Biroul de Scientometrie din
cadrul Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului
Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) arată că
aceste trei reviste ocupă pozițiile 2, 3 și 4 în clasamentul Factorilor de Impact pe anul 2016 (publicați în 2017). Analiza Biroului de Scientometrie din cadrul UEFISCDI cuprinde un total
de 51 de reviste românești indexate în baza de date Thomson
Reuters / Clarivate Analytics–Web of Science, care sunt publicate
atât de Editura Academiei Române, cât și de alte edituri din
România [58].
Activitatea editorială a colectivelor din cadrul Editurii Academiei Române a susținut în mod decisiv de-a lungul ultimelor șapte decenii comunitatea academică din România și
societatea românească în ansamblu. Astfel, cărțile și revistele
de fizică editate și publicate în această perioadă au contribuit substanțial la formarea a numeroase generații de fizicieni,
Editura Academiei Române constituind o veritabilă fereastră
către lume a Fizicii Românești.
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Dumitru Mihalache, Alexandru I. Nicolin

Domnul Mircea Ignat, cercetător ştiinţific grad I la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Ingineria Electrică-Cercetări
Avansate, ne face părtaşii unei cronici a desfăşurării unei prime conferințe internaționale dedicate atragerii tinerilor către cercetarea științifică la momentul alegerii unei cariere în viaţă. Evenimentul desfăşurat sub patronajul acestui institut şi al Ministerului Cercetării şi Inovării cu siguranţă va avea şi viitoare ediţii care vor duce la o tradiţie în domeniu şi va deveni un punct de
neratat pe agenda de lucru a factorilor implicaţi.

Cronică la o Conferință dedicată atragerii tinerilor către cercetarea științifică,
cu unele concluzii (20 – 22 iunie 2018)
În perioada 20-22 iunie 2018 s-a desfășurat prima
conferință internațională dedicată atragerii tinerilor către cercetarea științifică: ATTRACTION OF YOUNG PEOPLE TOWARD
SCIENCE – STRATEGIC WISH OF THE KNOWLEDGE SOCIETY.
Evenimentul a fost inițiat de către Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Ingineria Electrică - Cercetări Avansate,
sub patronajul Ministerului Cercetării și Inovării. Obiectivele
principale ale conferinței au fost schimbul de experiență, idei
și metode privind atragerea și inițierea tinerilor (inclusiv a celor la nivel de liceu) către cercetarea științifică.
Au fost prezentate un număr de 63 de lucrări aparținînd
unor autori din Germania, Israel, Italia, Moldova, Portugalia,
Taiwan, Turcia, incluse în următoarele topici:
I. Policies to motivate/attract/promote young people for
research career and the impact on the labor market and
competitiveness;
II. Good practice models - success stories in attracting
students toward scientific research;
III. The role of the technical museum in attracting and
training young people to/in field of engineering;
IV. Models and training structures for scientific research.
Dintre lucrările susţinute care au prezentat mare interes
pot fi semnalate: Andra Maria Ciutac (Manchester University of Medicine, England) - Methods of initiating high school students and young people into research. A case study upon
Alexandru Proca centre of scientific research; Detlef Bonfert,
Brigit Geiselbrechtinger, Dieter Hemmetzberger, Chistof Landesberger, Chitop Kutter (Fraunhofer Research
Institution, Münich, Germany) - Attracting young people to
science and research at Fraunhöfer; Valentina Pricopie, Cristina Dâmboeanu (Institutul de Sociologie al Academiei
Române Bucureşti) - Reimaging the past. Romanian students
representation of communism via BIC 70 project; Dan Milici,
Victor Șutac, Anca Greculeac (Universitatea Ștefan cel
Mare Suceava) - Development of abilities in the field of innovation and inventions through creative education; Marius Stanciu
(Universitatea București, Facultatea de psihologie) - Clinical
personality traits in higly creative potential researchers and artist; Mircea Ignat (Institutul Național pentru Cercetare - Dezvoltare în Ingineria Electrică, România) - Comments about the
building of the science research centre on the initiation of the
lyceum students.
În România, preocupările conform temei principale a
conferinței au o vechime de 5 ani prin inițierea Centrului
Alexandru Proca (în cadrul Institutului Național pentru Cercetare-Dezvoltare în Ingineria Electrică), în timp ce astfel de
preocupări au început în Germania din 1965, iar Intel ISEF

(SUA), poate cea mai importantă competiție din lume pe
proiecte de cercetare ale tinerilor liceeni, a ajuns anul acesta
la a 49-a ediție. La ISEF, într-o organizare cu totul deosebită,
ajung în finală, în SUA, un număr de aproape 2000 de elevi
participanți, din peste 123 de țări cu aproximativ 900 de proiecte, pe 21 de topici de cercetare, incluzînd: Matematică,
Microbiologie, Informatică în biologie, Inginerie medicală,
Robotică, Creșterea animalelor, Surse de energie fizică, chimică și mecanică, Fizică, Astronomie, Ingineria pămîntului etc.
Invitațiile la acest eveniment au fost onorate, din domeniul oficialităților, de Dl. Ministru al Cercetării Ştiințifice, Prof.
Nicolae Burnete, Prof. Tudor Prisecaru (UPB), Dna. Prof. Ecaterina Andronescu, Prof. Dan Milici (Universitatea Suceava),
cercetătorul Detlef Bonfert (Institutul Fraunhöfer), Prof. Marco
Ragazzi (Universitatea din Trento), Prof. Hakan Ercan (Turcia)
etc.
Să menționăm că invitați în mai multe rînduri, profesori
sau buni cercetători, care ar fi avut, credem, multe de spus,
au lipsit, iar mulți dintre ei nici măcar nu au răspuns invitației
(un obicei mai aproape de obiceiurile romînești decît de cele
occidentale, de spus că toate invitațiile pentru străinătate au
avut un răspuns prompt). Am fi vrut să avem și comentarii
din partea Ministrului Educației, Prof. Valentin Popa (dacă
dînsul nu putea să vină, măcar să fi trimis un reprezentant
al ministerului), Rectorului Universității Bucureşti, Prof. Mircea
Dumitru sau ale Prof. Daniel David, psiholog, sau ale Decanului Facultății de Psihologie, Dl. Prof. Ciolan. Poate că nu este
o temă de interes pentru învățămîntul românesc, și el merge
ca “uns” și poate cei care au organizat nu au fost chiar la nivelul invitaților… Sigur, nimeni nu este obligat să răspundă,
deși cine citește pe Havel sau pe intelectualii polonezi ştie că
o condiție esențială este răspunsul la orice întrebare cînd ai
o anume responsabilitate, mai ales în învățămînt. Asta ca să
nu ne mai întrebăm de ce o ducem atît de bine, și ne pleacă
exact tineretul de elită din licee. Un mic amănunt: la Centrul
Alexandru Proca, 4 din 5 elevi olimpici pe proiecte de cercetare aleg să plece la o universitate occidentală unde desigur
primesc un răspuns la întrebările lor…
Astfel că aproape nu știu dacă mai are rost o altă
observație: un singur profesor de liceu a fost prezent, în
ciuda invitațiilor; Dna Profesoară Mihaela Ramona Poteră, de
la Liceul Carmen Sylva din Eforie Sud cu lucrarea Fascination of Robotics. Din păcate, prezent nici la acest eveniment
și nici la a V-a Sesiune de Comunicări a Centrului Alexandru
Proca, ce a avut loc cu 3 zile înainte.
Ca o concluzie: cum să atragi tinerii elevi de liceu de
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Domnul Dan Radu Grigore, cercetător ştiinţific grad I la Departamentul de Fizică Teoretică al IFIN-HH, fost redactor-şef timp de mulţi
ani ai CdF şi actual membru în Comitetul Redacțional al revistei, merge pe firul formării viitorilor cercetători; cariera doctorală este un
pas definitoriu, iar experienţa – unicat din cadrul acestei etape din viaţă se împleteşte cu impactul personalităţii conducătorului de
doctorat în viaţa profesională a doctorandului.

Despre Conducătorii de Doctorate
Cred că orice conducător de doctorate ar trebui să facă
o prezentare onestă a domeniului de care se ocupă. În particular, ar trebui să situeze domeniul de interes și propriile
rezultate în contextul preocupărilor pe plan internațional cu
toate avantajele și dezavantajele, insistînd în special asupra
perspectivelor de dezvoltare ulterioară: poziții post-doctorale, colaborări cu cercetători din universități și institute de
cercetare importante din străinătate, etc. De asemenea, ar fi
bine să fie prezentată și propria „viziune” asupra domeniului.
Voi încerca să propun un astfel de model.
Tematica mea generală este Teoria cuantică a cîmpurilor
și anume:
a) aspecte perturbative (teoria renormării) în formalismul
cauzal;
b) aplicații în studiul modelului standard al interacțiilor particulelor elementare.
Mai precis mă ocup de aspecte matematice ale teoriei
cuantice a cîmpurilor.
Este util să fac o mică prezentare a abordării mele.

din faptul că este extrem de ne-intuitivă, intră în contradicție
cu intuiția pe care o avem din studiul fizicii clasice. Diferența
dintre cele două teorii poate fi totuși înțeleasă destul de ușor,
chiar de către cineva fără pregătire științifică.
Științele naturii (în particular fizica) pornesc de la premiza reproductibilității rezultatelor. Cu alte cuvinte, același experiment ar trebui să fie efectuat în mod repetat, în condiții
identice, în diverse laboratoare. Deci trebuie să presupunem
că avem posibilitatea de a produce un sistem fizic într-o anumită stare, de cîte ori dorim. Exemplul cel mai la îndemînă
este producerea unei particule cu o viteză dată care este trimisă într-o direcție dată.
Să presupunem că efectuăm același experiment de un
număr foarte mare de ori: de exemplu, dorim să determinăm
dacă o particulă se află într-o anumită regiune din spațiu la
un anumit moment și repetăm experimentul folosind o particulă preparată în aceeași stare (de ex., cu aceeași poziție și
viteză inițială). Intuiția clasică ne spune că vom obține același
rezultat: fie DA, fie NU, ori de cîte ori repetăm experimentul. Dacă experimentul se face cu sisteme clasice, acest lucru
este confirmat. Cu toate acestea, dacă efectuăm experimentul cu un sistem cuantic, vom găsi în unele cazuri răspunsul
DA și în altele răspunsul NU. Se constată că putem prezice
doar probabilitatea de a obține DA.
Această situație, extrem de ne-intuitivă, se încadrează
totuși în tiparul de mai sus: există un formalism matematic
extrem de elaborat care descrie sistemele cuantice (în esență
creat de John von Neumann), confruntarea cu experimentul
este extrem de bună și există extrem de multe aplicații ale
acestei teorii. Aceste aplicații au schimbat enorm lumea în
care trăim. În plus, aria de aplicabilitate pare să fie extrem de
mare.
În opinia mea, este contra-indicat să încercăm să
înțelegem teoria cuantelor cu ajutorul intuiției clasice. Dacă
acest lucru ar fi posibil, am putea deduce mecanica cuantică
din mecanica clasică, ceea ce nu s-a reușit pînă acum. Este
suficient să încercăm să prezentăm clar:
- cadrul axiomatic în care lucrăm (măcar la nivel algebric
lucrurile să fie clare);
- tipul de calcule necesare pentru a obține consecințe
măsurabile experimental;
- tipul de experimente cu care ne confruntăm (de regulă
de spectroscopie sau de împrăștiere);
- modul de confuntare dintre teorie și experiment.
Aș numi această abordare operațională.

1 Mecanica Cuantică – o Scurtă Istorie
La sfîrșitul secolului 19, mulți fizicieni importanți considerau că fenomenele fizice accesibile experimental pot fi
înțelese folosind mecanica clasică (Newton), termodinamica
și fizica statistică clasică, precum și teoria electro-magnetismului (Maxwell). În opinia acestora, ar urma o lungă perioadă în care nu vor apărea „surprize” și prin urmare fizica se va
concentra pe:
1. Înțelegerea formalismului matematic care descrie aceste
teorii;
2. Rafinarea metodelor experimentale și de calcul numeric;
3. Descoperirea diverselor aplicații ale acestor teorii;
4. Extinderea domeniului de aplicabilitate, adică găsirea
unei plaje cît mai largi de situații fizice descrise de aceste
teorii.
Cu alte cuvinte, se acceptă faptul că știința se dezvoltă
„în salturi”: există perioade de „acalmie” în care funcționează
schema de mai sus, dar pot apărea și momente de ruptură, cînd apariția unor noi fapte experimentale poate duce
la schimbări profunde de paradigmă. Aceste schimbări vor
duce la reluarea schemei de mai sus: apar noi modele matematice, noi experimente, noi metode de calcul, noi aplicații,
etc.
Prin urmare, la sfîrșitul secolului 19, mulți fizicieni pariau
pe o perioadă de „acalmie”. Acest pariu, corect în esență, a
fost dat peste cap de către descoperirea spectrelor discrete ale atomilor. A devenit evident că este nevoie să se folosească ecuații cu derivate parțiale despre care se știa că au
spectre discrete ale valorilor proprii. În scurt timp a apărut o
teorie extrem de interesantă - teoria cuantelor.
Marele obstacol în înțelegerea fizicii cuantice decurge

2 Fizica Particulelor Elementare
Pentru a înțelege puterea mecanicii cuantice, să ne apropiem de așa-numita fizică a particulelor elementare. Apărută
prin anii 50, a căpătat repede o formă matematică în așa numita teorie cuantică a cîmpurilor care este un formalism ex-
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3 Interdisciplinaritate
Cred că oricine citește aceste rînduri poate avea o întrebare legitimă: care este rolul considerațiilor filosofice în acest
domeniu? Se știe că fondatorii mecanicii cuantice au fost
extrem de preocupați de acest tip de probleme, au existat
polemici celebre (de exemplu între Bohr și Einstein). În contextul epocii (sfîrșit de secol 19 și început de secol 20) acest
tip de preocupări era cît se poate de legitim: toți marii fizicieni ai timpurilor respective aveau studii solide de filosofie,
considerau că filosofia este un fel de „regină” a cunoașterii, și,
prin urmare, doreau să găsească pentru orice ipoteză fizică
și o motivație filosofică. Nu neg acest mod de abordare, dar
vreau să subliniez potențialilor interesați de așa ceva o serie
de aspecte.
a) Din păcate, dezbaterile filosofice de care am amintit
mai sus nu au condus la ceva interesant: tot ce s-a obținut
pînă azi în cadrul mecanicii cuantice s-a realizat lucrînd tot în
cadrul formalismului matematic dezvoltat de John von Neumann împreună cu interpretarea Born.
b) Chiar fizicieni profund preocupați de aspectele filosofice ale mecanicii cuantice, cum a fost Einstein, considerau
că o teorie valoroasă trebuie să îndeplinească următoarele
cerințe:
- existența unui formalism matematic coerent (în cazul
mecanicii cuantice, cel dezvoltat de von Neumann);
- o interpretare coerentă a rezultatelor calculelor matematice (interpretarea lui Max Born);
- o confirmare experimentală consistentă.
Cred că o direcție interesantă de cercetare trebuie să se
lege măcar de unul dintre cele trei aspecte de mai sus.
c) Cine este preocupat cu adevărat de aspecte de natură
filosofică ale mecanicii cuantice ar trebui să aibă studii profunde de filosofie clasică (pornind de la Platon și Aristotel!).
Altfel se face o filosofie degradată care va conduce la teorii
ce nu respectă nici una dintre cerințele de mai sus. Este adevărat că se poate trăi relativ bine și făcînd acest tip de fizică!
În concluzie, cred că pentru a obține performanțe este
necesar mai întîi un efort susținut de înțelegere a ceea ce
s-a făcut pînă acum în mecanica cuantică. Această înțelegere
este mult peste nivelul asigurat de facultate – care trebuie
să se situeze la un nivel mediu și să țină seama că nivelul
de educație din licee a scăzut. Cu alte cuvinte, este nevoie
de mult studiu individual în compania unor cercetători care
au o bună înțelegere a domeniului și care știu ce cărți și articole sînt accesibile, bine scrise, etc. Cum spun americanii
„there is no easy way”. Personal, consider că fizica particulelor
elementare este într-o perioadă de „acalmie” în care efortul principal constă în înțelegerea formalismului matematic.
Sper să pot fi de folos unor viitori colegi interesați de această
abordare.

trem de general. Un caz particular important este modelul
standard. Acest model se încadrează în schema de mai sus:
formalismul matematic este sofisticat, confruntarea cu experimentul este extrem de precisă (există experimente pentru
care precizia este de 11 cifre exacte) iar gradul de aplicabilitate este impresionant: merge de la interacțiile particulelor
elementare (infinitul mic) pînă la modele cosmologice care
descriu evoluția universului (momentul Big Bang și evoluția
ulterioară a stelelor și chiar a universului). Cam în toate aceste
situații erorile nu depășesc 4 procente.
Fără îndoială, marele succes al teoriei cuantice a cîmpurilor constă în verificarea experimentală a modelului standard;
principalele centre de cercetare în care s-a obținut această
confirmare experimentală sînt: CERN, DESY și FERMILAB.
Cu toate acestea, în anii 70 a apărut ideea că modelul
standard trebuie să facă parte dintr-o teorie mai generală.
Astfel au apărut teoriile supersimetrice și teoria corzilor (string
theory). Din păcate, experimentele recente de la CERN nu au
confirmat aceste teorii. Evident, acest rezultat negativ conduce la o reevaluare a întregului domeniu. Există posibilitatea ca fizica particulelor elementare să intre pe un platou,
într-o perioadă de „acalmie”. Din acest motiv mulți cercetători se reorientează spre alte domenii cum ar fi astro-fizica în
care există misterul așa-numitei materii și energii întunecate.
Se speră că noile date experimentale oferite de astro-fizică
(noile telescoape performante) să ducă la un nou moment
de ruptură în urma căruia să se ajungă la noi teorii.
Există și cercetători care consideră că prioritatea perioadelor de „acalmie” este o înțelegere cît mai bună a formalismului matematic al teoriei cuantice a cîmpurilor. Deși acest
formalism este destul de sofisticat din punct de vedere
matematic, nu este încă o teorie completă. De altfel, există
o listă cu așa-numitele Milenium prize problems, adică o listă
de probeme de natură matematică ale fizicii contemporane încă ne-rezolvate; prin rezolvarea unei dintre probleme
se poate obține un premiu de un milion de dolari! Printre
aceste probleme se află și obținerea unui model matematic
perfect consistent al interacțiilor particulelor elementare.
Evident, cercetarea în acest domeniu poate fi destul de
frustrantă: este nevoie de un efort destul de mare pentru a
înțelege formalismul actual al teoriei cuantice a cîmpurilor,
o oarecare familiaritate cu multe domenii matematice (algebră, analiză funcțională, teoria grupurilor, etc.) iar obținerea
de rezultate noi este dificilă dintr-un motiv foarte simplu.
Într-un domeniu intrat într-o perioadă de acalmie, evoluția
cunoașterii este dată de o pantă lină: pentru a progresa un
pic pe verticală trebuie mers mult pe orizontală.
Personal, lucrez exact în această paradigmă: deci cei
interesați de fizica particulelor elementare pot obține
satisfacția înțelegerii unui domeniu destul de sofisticat al fizicii (perla coroanei în opinia mea), dar pot avea apoi frustrarea
dată de efortul disproporționat de mare care trebuie depus
pentru obținerea unor rezultate ne-triviale. Posibilitatea colaborării cu cercetători de prestigiu din țări avansate nu este
garantată pentru că numărul acestora este foarte mic. Pe
de altă parte, cred că înțelegerea acestui domeniu este un
„antrenament” extrem de bun pentru orice alt domeniu de
cercetare.

4 Concluzii
Constat că una dintre preocupările școlii doctorale a
Facultății de Fizică este îndeplinirea unui criteriu de natură
scientometrică și anume ca raportul dintre numărul de doctoranzi și cel de conducători de doctorat să fie cît mai mare.
Cred că nu pot fi bănuit că am ceva împotriva scientometriei. Revista „Curierul de Fizică” a publicat numeroase
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articole pe această temă. Același lucru este valabil și pentru
mine care am susținut personal în diverse articole că scientometria este un instrument util cînd este folosit pentru stabilirea unui prag minim, cum se face acum pentru diversele
grade de cercetător. Pe de altă parte, constat că există și idei
de natură scientometrică - ca cea de mai sus - care fac mai
mult rău decît bine. Discuția este mutată de la analizele de
substanță (cum am încercat să fac mai sus) la calculul unui
parametru. Nu știm cine a propus acest parametru, ce argumente are, eventual ce CV. Nu este singurul caz. Am constatat că există o luptă continuă pentru un indice Hirsch cît
mai mare. Acest parametru scientometric nu ține seama de
numărul de autori ai unui articol și, prin urmare, va avantaja
autorii articolelor de „big science”, cu sute de autori. Din cîte
știu, formulele de promovare pentru diversele grade de cercetător științific au corecții care țin seama de acest aspect.
Iată că se pot găsi și formule raționale!
Cum am spus în Introducere, consider că principala
preocupare a celor care au doctoranzi trebuie să fie de a le
asigura doctoranzilor „un viitor”, adică posibilitatea de a se
dezvolta pe viitor prin stagii post-doctorale, stagii de lucru
etc. Acest lucru este strîns legat de actualitatea temei propuse spre cercetare doctoranzilor. Deși „módele” din cercetare
nu sînt totdeauna un indicator al relevanței temei, nu putem
face abstracție de interesul arătat temei de cercetare de către comunitatea științifică. Mi-ar plăcea ca toți cei care cred
că sînt în măsură „să tragă pe alții după ei” (deci se ocupă
de teme de cercetare de impact) să își prezinte domenii de
interes și rezultatele în cît mai multe seminarii științifice. Este
un fapt de normalitate să încerci să convingi de relevanța
domeniului de interes științific mai întîi pe proprii colegi. Nu
este lipsit de interes ca, tot prin seminarii științifice, să aflăm
de progresele doctoranzilor. Dacă au înțeles un articol sau
un capitol dificil dintr-o carte, au reușit să simplifice un argument, etc. de ce să nu își prezinte mica realizare celorlalți
colegi?
Iată tipul de probleme pe care le-aș propune spre dezbatere, colegilor din școala doctorală!
D. R. Grigore

Experiment care confirmă că mecanica cuantică
sfidează ordinea cauzală
În fizica clasică, la fel ca în viaţa de fiecare zi, există o relaţie
cauzală strictă între evenimente consecutive. De exemplu,
dacă un eveniment secund (B) are loc după un prim eveniment (A) atunci B nu poate afecta rezultatul lui A. Această
relaţie eşuează în mecanica cuantică, deoarece propagarea
temporală a unei funcţii de undă a particulei poate fi mai
mare decât separarea în timp între A şi B. Acest lucru înseamnă că ordinea cauzală a lui A şi B nu poate fi întotdeauna
distinsă de către o particulă cuantică, cum ar fi fotonul. Cercetători de la University of Queensland in Australia au realizat
un experiment care confirmă că mecanica cuantică permite
ca evenimentele să aibă loc fără nici o ordine cauzală definită. Ei afirmă că au ajuns la o mai bună înţelegere a acestei


32

Cu ocazia acestei ediţii a Curierului de Fizică, număr omagial
dedicat sărbătoririi a 100 de ani de la desăvârşirea Marii Uniri
şi a Întregirii României, Domnul Dr. Mitică Drăguşin, Director
cu Securitatea Nucleară al IFIN-HH, membru în Comitetul
Redacţional al CdF, ne dezvăluie câteva preocupări şi eforturi
făcute de către Societatea Română de Fizică prin filialele
și sucursalele acesteia.

Din viaţa Societăţii Române de Fizică,
1 Decembrie 2018
În cursul anului 2018, Societatea Română de Fizică (SRF)
– www.srfizica.ro – a continuat tradiţia de a acorda premii,
medalii şi diplome elevilor care participă la Olimpiadele de
Fizică Naţionale şi Internaţionale. La iniţiativa Filialei SRF Iaşi,
în acest an au fost acordate olimpicilor la fizică medalii de
aur ce purtau numele unor fizicieni români de marcă: Eugen
Bădărău, Alexandru Proca, Ion Agârbiceanu, Horia Hulubei,
Şerban Ţiţeica, Dragomir Hurmuzescu, Ştefan Procopiu, cu
ocazia Olimpiadei Naţionale de Fizică desfăşurată la Breaza,
în aprilie 2018.
SRF, împreună cu Facultăţile de Fizică din ţară, au susţinut, prin adrese transmise către Ministerul Educaţiei Naţionale, Parlamentului şi Președinției României, să nu se reducă
numărul orelor de fizică, aşa cum se prevedea în planurile
- cadru de liceu, supuse dezbaterii publice.
În perioada 26-30 august 2018, la Sofia, Bulgaria, a avut
loc cea de a X-a Conferinţă de Fizică organizată de către Uniunea Balcanică de Fizică (BPU), SRF fiind membră fondatoare
a acesteia. Cu această ocazie au fost înmânate preşedinţilor
Uniunii Balcanice de Fizică medalia jubiliară “Academician
Ioan Ursu”. Următoarea Conferinţă a BPU se va desfăşura în
2021 în Serbia, iar conferinţa IBWAP se va desfăşura sub coordonarea BPU.
Pentru perioada 2018-2021 a fost aleasă conducerea BPU,
şi anume: Prof. Goran Djordjevic de la Universitatea Nis din
Serbia, în funcţia de preşedinte, Prof. Radu Constantinescu
de la Universitatea din Craiova, ca vicepreşedinte, Dr. Kostas
Vourlias de la Universitatea Aristotle din Grecia ca secretar
executiv, Prof. Ekaterina Batcharova, de la Academia de Ştiinţe din Bulgaria - secretar ştiinţific şi Dr. Aysegul Ertoprak, de la
Universitatea Istanbul din Turcia drept coordonator proiecte
ştiinţifice ale BPU.

Mitică Drăguşin,
Preşedintele Societăţii Române de Fizică


ordini cauzale indefinite şi care ar putea oferi o cale spre o
teorie care să combine teoria generală a relativităţii a lui Einstein cu mecanica cuantică. În experimentul lor, ei au creat
un “quantum switch” în care fotonii pot urma două căi. Întruna dintre căi fotonii sunt supuşi la operaţia A înaintea operaţiei B, în timp ce în cealaltă, B are loc înaintea lui A. Ordinea
în care operaţiile sunt realizate este determinată de către polarizarea iniţială a fotonului la intrarea în comutator. (detalii în
Physical Review Letters)
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Doamna doctor fizician Maria Sahagia a fost cercetător grad I la IFIN-HH, dar se distinge prin faptul că, din vremuri grele şi
schimbătoare, a rămas unul dintre cei mai buni şefi ai unuia dintre cele mai complexe departamente din IFIN-HH – Departamentul
Radioizotopi şi Metrologia Radiaţiilor (DRMR), cunoscut în peste 45 de ani de funcţionare drept Centrul Producţie Radiochimică
(CPR). Aceasta a fost denumirea aleasă de Ministrul Chimiei, Mihai Florescu – şi el unul dintre cei mai buni miniştri ai industriei
chimice româneşti de dinainte de 1990. Cu o profundă experienţă de viaţă, doamna Sahagia s-a străduit să adauge pregătirii
în fizică şi în special în metrologia radiaţiilor ionizante – domeniul dânsei de recunoaştere internaţională - şi învățămintele
desprinse din chimie, radiochimie şi chimie nucleară, şi reprezintă unul dintre exemplele simbiotice create de Platforma de Fizică
de la Măgurele. Astfel de experienţe, dintre care se remarcă şi alţi distinşi fizicieni amintiţi în articol, au dus renumele expertizei
româneşti peste “mări şi ţări” – evenimentul de la Cernobâl nu i-a surprins nepregătiţi; au fost la datorie!

Conferința Națională „Evoluția radioprotecției în România ultimilor 100 de ani”
şi Masa Rotundă: „Implementarea Directivei Consiliului Europei
Nr. 2013/59/EURATOM” (12 octombrie 2018)
La data de 12 octombrie 2018, la sediul de conferințe
al MB-Telecom Ltd., Otopeni, Societatea Română de
Radioprotecție (SRRp) a organizat Conferința Națională
anuală, înscriindu-se astfel într-o tradiție care durează de
28 de ani.
Urmare a accidentului de la Cernobîl, din anul 1986, s-a
demonstrat că subiectul măsurării radioactivității ambiante necesită a fi tratat de specialiști instruiți în mod special,
cu instalații de măsură adecvate şi etalonate corespunzător. Așa s-a organizat Seminarul de Radioactivitate a Mediului, desfășurat la IFIN în perioada 1986 - 1990, la care
a participat un mare număr de specialiști din toată țara,
din toate instituțiile implicate. Acest seminar a fost apreciat enorm de participanți, perioada aceasta constituind
un real progres în domeniu. Așa s-a născut ideea de a se
continua acțiunea într-o formă organizată, în cadrul unei
organizații profesionale. SRRp a luat ființă la 30 mai 1990,
ca asociație profesională ce reunește persoane implicate
în domeniul radioprotecției, din cele mai diverse domenii:
cercetări de fizică nucleară, energetică nucleară, medicină,
protecția mediului, alte ramuri industriale. Inițiatorii acestui
demers au fost colegii noștri, Prof. Dr. Mircea Oncescu, primul Președinte al Societății și Dl. Petrică Șandru, persoana
care s-a ocupat de toate formalitățile legale ale înființării
sale. Din partea Ministerului Sănătății, inițiator a fost Dr.
Constantin Milu, actualul Președinte al SRRp.
Titlul Conferinței din acest an a fost ales astfel încât să
onoreze Centenarul României, marcând evoluția centenară
a domeniului Aplicațiilor Tehnicilor Nucleare și a aspectelor
privind dezvoltarea Radioprotecţiei, aferente acestora, în
perioada 1918 – 2018.
Subiectul Mesei Rotunde, care a fost inclusă în program,
a tratat o problemă de maximă importanță și urgență, și
anume, aspectele practice ale implementării în România a
cerințelor Directivei: „Council Directive 2013/59/Euratom
of 5 December 2013 laying down basic safety standards
for protection against the dangers arising from exposure

to ionising radiation, and repealing Directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom and
2003/122/Euratom”.
La Conferință au participat 80 de specialiști, din partea tuturor domeniilor implicate: membri ai SRRp, inclusiv
din Republica Moldova, o delegație foarte numeroasă din
partea CNCAN, o delegație semnificativă de la IFIN-HH,
precum și delegați din partea CNE Cernavodă, ICN și FCNPitești, ANPM, UBB - Cluj-Napoca, INSP – CRSP București,
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Prof. Dr. Mircea Oncescu (1925 – 2005), primul preşedintre SRRp
şi unul dintre fondatorii Curierului de Fizică

Iași și Timișoara. De asemenea, au participat reprezentanți
ai sponsorilor Conferinței: MB Telecom, Dositracker SRL,
Dozimed-srl, Mate-Fin, Canberra Packard, Meda Research.
Lucrările s-au desfășurat pe trei secțiuni orale (13 lucrări),
o masă rotundă și o secțiune poster (7 lucrări). Textele integrale au fost incluse în Proceedings-ul Conferinței, publicat la Editura ETNA, ISBN 978-973-1985-36-7, editor SRRp
– 2018.
Reprezentanții IFIN-HH au avut o contribuție semnificativă la desfășurarea Conferinței, prezentând următoarele
lucrări exclusive sau în colaborare: Maria Sahagia (IFINHH), Evoluția aplicațiilor tehnicilor nucleare și a radioprotecției
la IFA, IFIN-HH Măgurele; Felicia Mihai, Ana Stochioiu
(IFIN-HH), Istoricul Dozimetriei Individuale pentru expunerea externă la radiații; Carmen Alexandra Țucă, Ana Stochioiu (IFIN-HH), Monitorizarea radiologică a activității de
dezafectare a protecției biologice de la reactorul nuclear de
cercetare tip VVR-S; Mirela Saizu (IFIN-HH), Mitică Baraitaru (CNE Cernavodă), N. M. Mocanu (SRRp), D. F. Albu
(CNE Cernavodă), Evoluția Dozimetriei individuale pentru
expunerea internă la radiații, în România; N. M. Mocanu, C.
Milu (SRRp), Mirela Saizu (IFIN-HH), Dezvoltarea cercetărilor privind radiațiile ionizante și radioprotecția în perioada
1918 - 1968; I. Chiosilă, Raluca Gheorghe, C. Milu, N. M.
Mocanu (SRRp), Elena Simion (ANPM), R. Mărgineanu
(IFIN-HH), Raluca Barbu (CMDTAMP), Determinări de radioactivitate și estimări de doză după accidentul nuclear de la
Cernobîl (1986), Lucia Raluca Barbu, Doina Obreja, Aurelia Celărel, C. Cenușă, I. Cenușă, (CMDTAMP, INSP, IFINHH), Comparație valori micronucleu obținute în laboratorul
INSP cu valorile internaționale.
Trebuie subliniat că, dincolo de realizările deosebite
prezentate de autorii din IFIN-HH, aproape toate celelalte
lucrări, prezentate de autorii aparținând altor instituții au
semnalat aportul fundamental adus de IFA – IFIN-HH, atât
în decursul istoriei, cât și în prezent, în dezvoltarea tehnicilor nucleare și a radioprotecţiei. Astfel, în lucrarea „SRRp,

societate asociată la IRPA”, preşedintele SRRp Constantin
Milu evidențiază faptul că societatea este continuatoarea
seminarului privind radioactivitatea mediului înconjurător
organizat de Dl. Mircea Oncescu și că rolul de promotori
revine reprezentanților IFIN-HH, iar în lucrarea „Evoluția
supravegherii radioactivității mediului înconjurător în România”, Elena Simion, ANPM, menționează rolul IFA și al
reprezentanților săi la crearea rețelei naționale de supraveghere a radioactivității ambiante. În lucrarea „Dezvoltarea
cercetărilor privind radiațiile ionizante și radioprotecţia în
România, în perioada 1918 - 1968”, Nicolae Mocanu și colaboratorii, sunt inserate biografiile a patru personalități de
seamă din IFA – IFIN-HH: Acad. Horia Hulubei, Acad. Alexandru Sanielevici, Acad. Șerban Țițeica și Prof. Mircea Oncescu; se prezintă 42 de titluri de cărți și articole științifice publicate de dânșii și alți autori din Institut, începând cu anul
1930, și se enumeră activitatea de pionierat a Institutului
în dezvoltarea tehnicilor nucleare. În lucrarea „Evoluția controlului reglementat al activităților nucleare în România”,
Rodin Traicu și colaboratorii, CNCAN, este subliniat atât rolul Comisiei de Îndrumare și Control al Unităților Nucleare
(CICUN), care s-a înființat la IFA, în anul 1961, ca precursoare
a ISCANACN, în prezent CNCAN, cât și al marilor instalații
nucleare puse în funcțiune, al producției de radioizotopi
și aparatură nucleară, al dezvoltării tehnicilor nucleare, al
instruirii personalului în cadrul Cursului de Utilizare a Izotopilor Radioactivi (CUIR), precursorul CPSDN din prezent.
În concluzie, Conferința Națională a SRRp și-a îndeplinit intenția declarată de a onora Centenarul României, prin
tematica abordată. Contribuția fundamentală a Institutului nostru la dezvoltarea tehnicilor nucleare, a domeniului
radioprotecției și al diseminării cunoștințelor din domeniu
a fost subliniată de reprezentanții IFIN-HH, fiind recunoscută și de toți ceilalți participanți la Conferință.
Informații suplimentare despre SRRp se pot obține la
adresa: http://www.srrp.ro.
Maria Sahagia
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În categoria exemplelor de viaţă, a carierei profesionale extrem de complexe şi uneori inedite a unui chimist din “Generaţia de Aur IFA” se
înscrie şi Jubileul 85 al domnului Petre T. Frangopol, Membru de Onoare al Academiei Române. Jubiliarul desfăşurat în Aula Academiei
Române în data de luni, 8 octombrie 2018, este încărcat de semnificaţii – combină într-o “poveste de-o viaţă şi bucuria împlinirii la un
Moment Jubiliar 85” gândirea unor oameni deosebiţi – cel care a realizat cele prezentate şi cei care ni le “povestesc”; cu mii de ani în
urmă, legendele se creau la gura focului; acum ele se formează în Aula Academiei Române.

Petre T. Frangopol - Jubiliar 85 la Academia Română sau o viaţă închinată
cercetărilor în chimie, biofizică şi arheometrie (8 octombrie 2018)
Cuvântul de deschidere din partea Academiei Române a
fost susţinut de Acad. VICTOR VOICU, Vicepreşedinte al Academiei Române.
Despre “Profesorul Petre T. Frangopol întemeietor de
şcoli de cercetare şi lider de opinie” ne-a vorbit Dr. DORIN
MIRCEA STELIAN POENARIU, Membru de onoare al Academiei Române, iar despre “Excelenţa excelenţei în chimia, radiochimia, biochimia şi politica ştiinţei în România”, domnul
Acad. GHEORGHE BENGA.
Domnul Acad. IOAN DUMITRACHE, Secretar general al
Academiei Române, ne-a prezentat o altă latură a activităţii
domnului Petre T. Frangopol, şi anume ca fiind “Iniţiatorul
evaluării rezultatelor cercetării ştiinţifice româneşti pe baza
criteriilor internaţionale ştiinţifice scientometrice”.
Domnul Acad. NICOLAE-VICTOR ZAMFIR, Director General al Institutului de Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”
Măgurele – Bucureşti, Preşedintele Secţiei de Ştiinţe Fizice a
Academiei Române, a punctat printr-un excelent discurs despre “Profesorul Petre T. Frangopol şi Institutul de Fizică Atomică – IFA, reper istoric al cercetării ştiinţifice româneşti”, iar Prof.
LIVIUS TRACHE, de la Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară
„Horia Hulubei” Măgurele – Bucureşti, la rândul său a adus o
contribuţie elocventă asupra unui domeniu oarecum inedit
în cariera unui chimist, şi anume legat de patrimoniul cultural:
“Profesorul Petre T. Frangopol, unul dintre pionierii arheome-

triei româneşti la IFA pentru salvarea Patrimoniului Cultural al
României”.
Şirul discursurilor a îmbrăcat şi alte domenii importante în
care domnul Petre T. Frangopol, Membru de Onoare al Academiei Române, a marcat societatea ştiinţifică românească şi
de pretutindeni; astfel, Prof. DAN MIHĂILESCU, Universitatea
din Bucureşti, a pus în evidenţă rolul domnului Frangopol
drept “Promotorul studierii medicamentului original românesc cu metodele fizicii moderne”, iar domnul Acad. MARIUS
ANDRUH, Universitatea din Bucureşti, Preşedintele Secţiei de
Ştiinţe Chimice a Academiei Române, a încheiat prezentările
cu un admirabil discurs despre “Activitatea publicistică a Profesorului Petre T. Frangopol pentru salvarea cercetării şi învăţământului din România”.
Ultimul cuvânt l-a avut sărbătoritul care, într-o atmosferă
emoţionantă, a adresat adunării prezente cuvinte prin care
şi-a filtrat personal viaţa şi realizările domniei sale, jalonând
etapele dezvoltării şi cunoaşterii prin evocarea timpurilor, a
locurilor şi a oamenilor alături de care şi-a împlinit destinul,
cea mai mare pierdere şi absenţă în această dată de luni, 8
octombrie 2018, fiind doamna Dr. Maria Frangopol, soţia sa,
dispărută dintre noi.
A consemnat Corina Anca Simion, Redactor Şef CdF,
unul dintre invitaţii şi participanţii la acest eveniment deosebit de
plăcut desfăşurat la Academia Română.

Comportare de ferofluid a atomilor ultrareci
Bruno Laburthe-Tolra și colegii de la University of Paris 13
au descoperit pentru prima dată oscilații de spin colective într-un gaz atomic ultrarece. Experimentul lor a constat
dintr-o răcire a circa 40.000 atomi de crom la 400nK, unde
toți atomii condensează într-o singură stare cuantică numită condensate Bose-Einstein. Toți atomii sunt în starea lor de
spin energetic cea mai coborâtă, care are un moment magnetic de spin diferit de zero. Condensatul Bose-Einstein este
de forma unei mingi de rugby și este confinat într-o direcție
optică. Inițial spinii de crom sunt aliniați după o direcție
perpendiculară la axa lungă a condensatului Bose-Einstein.
Apoi, se aplică un gradient de cîmp magnetic în lungul axei
lungi a condensatului Bose-Einstein, ceea ce creează un cuplaj efectiv între spini, care determină un spin să se îndrepte
în aceeași direcție ca vecinii săi. Apoi, un puls de frecvență
radio este focalizat asupra condensatului Bose-Einstein, ceea
ce are ca efect rotirea spinilor, cercetătorii măsurând direcțiile
spinilor în desfășurarea lor timp de 40ms. În absența unui cuplaj, spinii s-ar roti independent și alinierea ar dispărea, dar

contrar așteptărilor spinii încearcă să-și mențină alinierea lor
și se rotesc colectiv într-o undă de spin. (detalii în Physical
Review Letters)
n
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continuare din pag. 29 
elită cînd există un dezinteres (să spunem politicos o “rafinată” indiferență) chiar din partea celor care se găsesc la pupitrul de decizie al învățământului românesc.
Între timp, ministrul cercetării științifice, Prof. Nicolae
Burnete și-a dat demisia, și astfel inițiativa sa de a oficializa
olimpiadele și activitatea de inițiere în cercetarea științifică a
elevilor de liceu, pe care dorea să o promoveze cu o hotărîre
de guvern, nu se va mai produce, fie se va amîna (cînd?), fie
va dispare ca idee pe foarte mult timp, încît voluntariatul să
trăiască.
Sunt încă sub impresia volumului de caricaturi al lui
Mihai Stănescu din 1990: “Acum nu e momentul...”.
Mircea Ignat, Cercetător Științific Principal, INCDIE-CA

Acest eveniment internaţional, desfăşurat sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României şi organizat de Academia Română se înscrie
în ciclul celor dedicate împlinirii a “100 de ani de România”. Desfăşurat în sala Ateneului Român, a excelat prin calitatea atmosferei,
organizării şi mesajelor transmise. Poate că esenţa subtilă a întâlnirii care va rămâne în memoria celor care au luat parte este că într-o
lume în care limba engleză rămâne o cale aproape exclusivă de comunicare, oaspeţii străini au ales să ţină prezentările într-o “curată
limbă românească”, cu o singură excepţie.

Conferinţa internaţională „România şi evenimentele istorice
din perioada 1914-1920. Desăvârşirea Marii Uniri şi Întregirea României”
(Bucureşti, Ateneul Român, 18 septembrie 2018)

Cu prilejul ciclului de manifestări dedicate Anului Centenar al României, Academia Română a organizat o conferinţă
internaţională în data de 18 septembrie 2018 la Ateneul Român sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României.
Cuvântul de deschidere a fost susţinut de către Acad.
Victor Voicu, Vicepreşedinte al Academiei Române, fiind urmat de un mesaj din partea Preşedintelui României E.S. Klaus
Werner Iohannis.
A urmat un recital de vioară al violonistului Alexandru Tomescu ce a înlesnit introducerea în atmosfera unor prezentări
din partea unor specialişti internaţionali, buni cunoscători ai
limbii şi istoriei României. În deschiderea sesiunii de dimineaţă, Acad. Ioan-Aurel Pop, Preşedintele Academiei Române, a
ţinut o prelegere introductivă asupra felului “Cum s-a făurit
România modernă: treptele edificiului naţional”. Au urmat
Prof. Michael Metzeltin, Membru titular al Academiei Austriece de Ştiinţe şi Membru de Onoare al Academiei Române,
cu un răspuns la întrebarea “De ce a fost posibilă constituirea
României? Devenirea României ca stat naţional” şi Prof. JeanPaul Bled de la Universitatea Sorbona din Paris cu prezentarea
unui “Journal de guerre du capitaine Marcel Fontaine”.
După pauza de prânz, prilej de (re)întâlniri şi discuţii plăcute într-o atmosferă aparte, au urmat Prof. Francesco Guida
de la Universitatea din Roma cu “Primul Război Mondial şi o
filieră istoriografică italo-română”, Prof. Hans-Christian Maner
de la Universitatea “Johannes Gutenberg” din Mainz care a

pus “Primul Război Mondial în Ardeal şi în România sub lentila unor militari şi istorici din mediul german” şi Prof. Dennis
Deletant de la Universitatea din Georgetown, Washington,
USA cu o privire perspectivică asupra “Romania: Creating the
Nation-State, 1918 and Beyond”. Au urmat ultimii trei invitaţi,
şi anume Prof. Paul E. Michelson de la Universitatea din Huntington, Indiana, SUA prezentând “Greater Romania and the
Post-World War New Normal”, Prof. Josef Wolf de la Institutul
pentru Istoria şi Geografia Regională a Şvabilor Dunăreni, Tübingen cu “Localităţi în schimbare. Remodelarea identitară a
minorităţii germane din România după Primul Război Mondial. 1918 – 1922” şi Dr. Florian Kührer-Wielach de la Institutul pentru Cultura şi Istoria Germană din Sud-Estul Europei,
München cu “Viziunea de la Alba Iulia şi realitatea interbelică.
O perspectivă (trans)regională”.
Cuvântul de încheiere a aparţinut domnului Acad. IoanAurel Pop, Preşedintele Academiei Române.
Nu este decât o înşiruire de titluri interesante ce nu poate reda decât vag atmosfera întregului eveniment, românul
din sală, urmaşul celui de acum 100 de ani prins în încleştarea
acestor mari puteri, având privilegiul de a asista la istoria filtrată prin sita vremii iar pe de altă parte acela de a constata că
pentru o zi limba în care toată lumea s-a înţeles a fost limba
română şi nu limbile de circulaţie internaţională de atunci sau
acum.
Corina Simion

Pensetă plasmonică pentru microparticule
Pensetele plasmonice capabile să manipuleze obiecte la
scară nano în ambianţa unui lichid constituie unul dintre
principalele scopuri de atins ale nanotehnologiei moderne.
Cercetătorii fac acest lucru în mod uzual captând particule
cu ajutorul câmpurilor optice, acustice, magnetice, electrice
şi fluidice, dar astfel de tehnologii au condus în ultimii ani
la limitări în biofizică şi microfluide. Problema care se ridică
constă în faptul că este dificil să se controleze obiectele care
sunt submicronice utilizând aceste tehnici, deoarece forţa de
captare descreşte cu cât se micşorează dimensiunea obiectului. Recent, cercetători din Japonia (Light-Matter Interactions Unit at the Okinawa Institute of Science and Technology
Graduate University) au realizat noi pensete plasmonice care
pot apuca cu fineţe şi plasa particule de dimensiuni micronice şi submicronice în locuri specificate dintr-un lichid. Dispozitivele, care lucrează în regiunea lungimilor de undă în
infraroşu apropiat utilizând lumina laser incidentă de joasă
intensitate, pot fi integrate în cipuri care pot capta şi trans-

porta celule biologice. (detalii în Nano Futures)
Un nou material topologic
Materialele cu proprietăţi care reacţionează puternic la
câmpuri electrice şi magnetice prezintă interes deoarece
sunt utilizate pentru aplicaţii tehnologice. De exemplu, materialele cu magnetorezistenţă gigant sunt utilizate într-un
domeniu larg de senzori de câmp magnetic, îndeosebi în
dispozitivele de hard-disk. Aceste materiale au o rezistenţă care se schimbă dramatic atunci când sunt supuse unui
câmp magnetic. Conform cercetării realizate de Zahid Hasan
şi colegii săi de la Princeton University, SUA, precum şi colaborării cu grupuri de cercetare din China şi Taiwan, s-a găsit
un nou aliaj “topologic” de fier şi staniu care reacţionează extrem de puternic la câmpuri magnetice. Materialul care este
sub formă stratificată, poate fi uşor lipit de suprafeţe create
cu structuri cristaline fagure de miere cu simetrie rotaţională.
Studiind suprafaţa aliajului, cercetătorii au descoperit că simetria structurii electronice nu se potriveşte cu cea a reţelei
atomice. (detalii în Nature)
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Unele locuri sunt binecuvântate cu un continuum istoric spaţiu-timp; Măgurele poate fi numit un astfel de loc, iar “noi, toţi actorii lui”.
Vă invităm să aflaţi lucruri, noi şi inedite poate pentru unii, despre locurile pe care s-au dezvoltat institutele de fizică de la Măgurele. Noi
ştim de 1 septembrie 1949, dar au fost şi alte date “Before IFA Common Era” care l-au predestinat.

Târnosirea bisericii Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, Sf. Ioan Botezătorul
şi Sf. Antonie cel Mare, parte integrantă a Ansamblului Fostului Conac
Oteteleşanu din Măgurele – încheierea procesului de reabilitare, restaurare
şi punere în valoare a primei biserici realizate „la cheie” de Gh. Tattarescu
(7 octombrie 2018)
Biserica parohială din Măgurele cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena şi Sf. Ioan Botezătorul a primit un
al treilea hram, Sf. Antonie cel Mare, cu prilejul reabilitării,
restaurării şi punerii în valoare a acestui monument istoric.
Târnosirea lăcaşului de cult a avut loc în data de 7 octombrie 2018.
Biserica face parte din Ansamblul fostului conac Oteteleşanu din Măgurele alături de fostul conac şi de curtea
Ansamblului. Cândva formând un tot reunit într-o curte
boierească, astăzi sunt împărţite între ministere şi instituţii/
institute şi îşi urmează fiecare propriul destin. Ansamblul
fostului conac Oteteleşanu reprezintă “nucleul” din care s-a
dezvoltat începând cu 1949 – iată că anul viitor se fac 70
de ani de la acest moment – comunitatea ştiinţifică de la
Măgurele.
Restaurarea bisericii a început în anul 2005 şi a durat
13 ani. Pentru fostul conac, aflat în prezent în administrarea Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru
Fizica Materialelor, procesul a fost declanşat în 2012, iar
pentru curtea Ansamblului, refacerea parcului revine Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică şi
Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” care şi-a propus ca dată
cea mai probabilă de începere a proiectului restaurării anul
2019.
“Curierul de Fizică” a urmărit încă de la înfiinţarea sa din
1990 soarta elementelor vechi construite pe fundamentul
cărora a prins viaţă cercetarea ştiinţifică de la Măgurele.
Cititorii pot parcurge colecţia arhivată prin grija IFIN-HH
pe pagina de web a revistei. Despre lansarea restaurării
fostului conac sau a “castelului”, aşa cum l-a denumit Ioan
Oteteleşanu în testamentele sale, puteţi găsi o prezentare mai amplă în CdF 73. La finele anului 2018, clădirea se
află în faza finală a reabilitării, restaurării şi punerii în valoare
şi puteţi urmări îndeaproape evoluţia ei în curtea Grup II
IFIN-HH. Peste drum dacă treceţi, puteţi admira forma refăcută la exterior şi interior a bisericii. Iar dacă exteriorul nu
vă convinge prea mult, interiorul vă va cuceri prin pictura
lui Gheorghe M. Tattarescu complet restaurată. Biserica din
Măgurele a fost primul “contract la cheie” semnat şi executat de pictor la întoarcerea în ţară după periplul european.
Restaurarea bisericii parohiale din Măgurele a început
cu consolidarea fundaţiei şi a zidurilor prin lucrări ample,
folosind tehnici moderne din domeniul construcţiilor. Concomitent cu consolidarea bisericii, s-a pornit şi restaurarea

picturii executate de către Gheorghe Tattarescu între anii
1851 - 1853. Cum spuneam mai sus, pictarea bisericii de la
Măgurele este prima lucrare făcută de pictor, aşa cum reiese dintr-o listă în care Tattarescu şi-a notat lucrările făcute
până în 1880, pentru persoane particulare. Se poate spune
că pictura bisericii din Măgurele a fost începutul marii creaţii artistice a lui Gheorghe Tattarescu pentru Ansamblurile
boiereşti ale vremii.
Restaurarea picturii a constat în mulţi ani de muncă
făcută cu migală şi responsabilitate de către pictorii restauratori, dar şi de către întreaga comunitate din Măgurele în
frunte cu părinţii slujitori la altarul bisericii.
Curăţarea de funingine şi de praf a picturii, documentarea privind stilul de lucru al pictorului Tattarescu pentru
completarea porţiunilor deteriorate şi respectarea cu sfinţenie a culorilor şi tehnicilor folosite de pictor, toate acestea
au necesitat timp şi răbdare pentru ca biserica să recapete
frumuseţea cea dintâi. Complet consolidată şi înfrumuseţată cu pictura creată de Tattarescu, biserica de la Măgurele
este o bijuterie de mare preţ şi o ofrandă smerită oferită
Domnului nostru Iisus Hristos.
Duminica, 7 octombrie 2018, biserica cu hramul principal “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” a fost sfinţită de
un sobor de preoţi în frunte cu Preasfinţitul Părinte Timotei
Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor,
înconjuraţi fiind de o mulţime de credincioşi din Parohia
Măgurele şi din localităţile învecinate. A fost o zi frumoasă,
senină, făcând mai puternică bucuria sufletească a tuturor
pentru jertfa adusă lui Dumnezeu.
Această scurtă notă a avut drept scop punctarea evenimentului. Preotul paroh Anton Ionescu, prin grija căruia
în aceşti 13 ani s-a săvârşit refacerea bisericii, pregăteşte o
amplă Monografie a lăcaşului de cult unde veţi putea găsi
toate detaliile şi informaţiile existente până la ora actuală.
În privinţa institutelor din Măgurele, practic aproape
fiecare a adus o mică contribuţie fie la studiul istorico-arhitectural, fie la scanarea 3D a lăcaşului de cult şi analiza
sub lumină de diferite lungimi de undă a detaliilor ascunse
sub pictură sau la curăţarea laser a zonelor foarte încărcate
de pe pereţi, fie la analiza pigmenţilor din pictura originală sau chiar la finalizarea amenajărilor interioare în cinstea
târnosirii.
Au consemnat pentru Curierul de Fizică:
Corina Simion şi Valerica Grigore, IFIN-HH
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OBITUARIA
Cuvintele domnului doctor fizician Florin Vasiliu, cercetător ştiinţific grad I la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica
Materialelor din Măgurele, el însuşi fost Director al acestui institut (amănunt pe care cu modestie îl omite în prezentarea sa) fac o
trecere simplă şi naturală în revistă a vieţii, personalităţii şi realizărilor celui care rămâne în amintirea colegilor de institut “arhitectul”
INCDFM şi în memoria tinerilor de la institutele de pe Platforma Măgurele “un director căruia îi păsa de oameni, de institut şi era alături
de tineri”… exemple de urmat.

IN MEMORIAM ŞTEFAN FRUNZÃ (1945-2018)
L-am întâlnit prima oară acum 55 de ani, în octombrie
1963, în căminul Carpaţi al Universităţii Bucureşti de pe
strada Academiei. Ne-a legat o prietenie strânsă care a durat peste decenii şi care a contat mai ales în lunga perioadă
în care am colaborat la conducerea institutului INCDFM de
pe Platforma Măgurele. Am traversat perioade dificile din
punct de vedere al finanţării, dar am reuşit ca institutul să
supravieţuiască în ciuda unor perioade puțin faste.
S-a luptat până la capăt, cu o suferinţă grea, în cele
din urmă necruţătoare. A înfruntat-o cu luciditate, curaj şi
tărie de caracter, alături de Ligia. Deşi soarta a părut pentru
un timp că se înduplecă, finalul nedrept s-a produs mai
devreme decât era aşteptat.
Colegul nostru Ştefan Frunză a încetat din viaţă în ziua
de 22 septembrie.
În 1968 a absolvit cu rezultate remarcabile mai ales
la obiectele dificile, Facultatea de Fizică, secţia de Optică
şi Spectroscopie, şi a fost repartizat la Institutul de Fizică
Bucureşti. A lucrat în laboratorul de Optică condus iniţial de
Acad. Paul Petrescu şi ulterior de Acad. Margareta Giurgea.
În 1988 a devenit Doctor în Fizică cu o teză intitulată
„Studiul unor fenomene electro-optice în cristale lichide”
(conducător ştiinţific Acad. Prof. Margareta Giurgea), iar în
2005 a devenit el însuşi conducător de doctorat şi profesor
asociat al Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti.
În anul 1996 a fost promovat cercetător principal
gradul 1, iar în perioada 1996 - 1998 a fost Director Ştiinţific
al INCDFM.
În perioada 1998 - 2008 a fost Director General al
INCDFM, remarcându-se printr-o activitate managerială
deosebită şi promovarea unei politici echilibrate, bazată
pe cercetare fundamentală şi aplicată în domeniul
materialelor avansate. În acel deceniu, institutul a devenit
un centru de excelenţă pe plan naţional şi a dezvoltat o
intensă cooperare internaţională, în special cu ţările Uniunii
Europene.
La sfârşitul mandatelor sale directoriale, o sumă importantă, de ordinul a câtorva milioane de euro, a permis
dotarea laboratoarelor cu tehnică de ultimă generaţie şi
participarea la proiecte internaţionale, pregătind iniţierea
şi lansarea proiectului POS-CCE CEUREMAVSU. In acel moment, institutul avea 250 de angajaţi, dintre care 214 erau
implicaţi direct în cercetare-dezvoltare (14 conducători de
doctorat, 98 doctori şi 52 doctoranzi).

Prin eforturile cercetătorilor săi, INCDFM confirma
poziţia sa de vârf în clasamentele cercetării din România,
fapt demonstrat de valoarea globală a factorului de impact
al publicaţiilor din deceniul 1998 - 2008, normat la numărul
de cercetători.
A fost ales preşedinte al Consiliului Ştiinţific al INCDFM
în 2010.
Este autor şi co-autor a numeroase articole în reviste
internaţionale de prestigiu, printre care: Eur. Phys. J. E., Modern Phys. Lett. B, Mol. Cryst. Liq. Cryst, Liq. Cryst., Spectrochim. Acta Part A - Mol. Biomolec. Spectrosc., J. Phys. Chem.
B, J. Chem. Phys., Chem. Phys., J. Appl. Cryst., Cryst. Res. Technol.
A lucrat iniţial în domeniul creşterii monocristalelor
de halogenuri alcaline, consacrându-se ulterior cercetării
aplicative legate de display-urile cu cristale lichide şi
tehnologiile asociate. Ulterior a dezvoltat cercetări avansate
în domeniul straturilor de aliniere, a mecanismelor de
aliniere şi a energiilor de ancorare. Alte domenii în care
a lucrat în anii recenţi sunt dinamica moleculelor prin
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spectroscopie dielectrică de bandă largă şi confinarea 2D
şi 3D a cristalelor lichide.
Printre cele mai importante rezultate ştiinţifice obţinute de Dr. Ştefan Frunză şi colaboratorii săi, menţionăm:
- stabilirea condiţiilor de existenţă a fenomenului de
memorie intrinsecă bazat pe schimbarea de textură şi
definirea timpilor de răspuns (1983);
- punerea la punct a cinci tehnologii omologate pentru realizarea celulelor de afişaj cu cristale lichide (CL)
(1977-1989);
- omologarea a 13 tipuri de celule de afişaj cu CL;
- evidenţierea caracteristicilor procesului de relaxare a
orientării moleculare în fenomenul DAP şi descrierea
teoretică a acestuia (1988);
- realizarea unor programe de calcul pentru determinarea structurii electronice folosind metoda Orbitalilor
Moleculari;
- contribuţii la analiza stabilităţii structurilor ce pot apare
în stratul de CL colesteric, în cazul ancorării înclinate, cu
evidenţierea unui nou tip de bistabilitate (1991);
- descoperirea unui nou procedeu de control a orientării
moleculare prin acoperire controlată cu APV, a straturilor de SiO depuse oblic (1992);
- realizarea de montaje experimentale pentru determinarea unghiului de înclinare moleculară;
- identificarea unei noi clase de compuşi care pot induce
orientarea homeotropă a cristalului lichid, şi a mecanismului de aliniere;
- studii de spectroscopie dielectrică a cristalelor lichide
(1994-1996);
- studiul energiei de ancorare pentru cristale lichide,
aflate în celule cu substraturi de orientare de diferite
naturi;
- studiul unor fotopolimeri cu proprietăţi de orientare;
- studiul confinării unor cristale lichide.
A fost distins în anul 1988 cu premiul Academiei Române Dragomir Hurmuzescu, iar în 2000 a devenit Cavaler
al Ordinului Naţional Steaua României. În 2008, Ministerul
Educaţiei şi Cercetării i-a decernat Premiul special “Managerul anului”.
Ştefan Frunză a fost un om cu remarcabile calităţi de
cercetător şi manager, unele dintre ele fiind, din păcate, din
ce în ce mai rare. Intransigent cu sine însuşi, ca şi cu cei din
jur, corecta tranşant devieri profesionale sau morale. Atitudinea sa fermă, neaplecată spre compromisuri, era dublată
de o generozitate şi sensibilitate aparte. A fost un manager
chibzuit, care a considerat că institutul şi infrastructura de
care dispune se află pe primul plan. Recunoştea valorile
profesionale şi încuraja colegii mai tineri în demersurile ştiinţifice importante.
Acum, la trecerea lui în nefiinţă, îmi dau seama că am
pierdut un om de o valoare inestimabilă şi voi avea pentru
totdeauna nostalgia orelor nepreţuite ale discuţiilor noastre în care inteligenţa şi remarcabila sa cultură străluceau
inegalabil.
F. Vasiliu, INCDFM

Grafenul amplifică semnale în domeniul terahertzilor
Majoritatea dispozitivelor electronice pe care le utilizăm
astăzi exploatează proprietăţile semiconductoare ale materialelor bazate pe siliciu pentru a crea semnale de înaltă
frecvenţă la viteze de procesare maxime. Calculele au sugerat că grafenul ar putea fi mult mai bun în acest caz, deoarece ar putea da semnale la frecvenţe de mii de ori mai mari
decât cele date de către siliciu. Cercetători din Germania de
la Helmholtz Centre Dresden-Rossendorf, University of Duisburg-Essen şi Max Planck Institute for Polymer Research,
au exploatat proprietăţile neliniare ale grafenului pentru a
atinge conversia în domeniul terahertzilor, de la frecvenţe
din domeniul gigahertzilor, cu o eficienţă extrem de mare.
Pentru a observa efectul, cercetătorii au utilizat grafen care
conţine un număr mare de electroni mobili care-şi au originea la intersecţia dintre grafen şi substratul pe care este depus. Când au fost excitaţi cu pulsuri electromagnetice rapide
de frecvenţă din domeniul gigahertzilor, în condiţii ambiante, aceşti electroni mobili şi-au împărţit rapid energia lor cu
electronii legaţi ai materialului. Astfel, sistemul general de
electroni suferă un proces care este comparabil cu al unui
lichid încălzit care face tranziţia de la o fază “lichidă” electronică la una de “vapori” fierbinţi într-o trilionime dintr-o secundă. (detalii în Nature)
Faze de skyrmioni
Skyrmionii (denumirea de la Tony Skyrme care a propus
modelul pentru prima dată în 1962 pentru nucleon) sunt
mici vortexuri magnetice care apar într-un număr surprinzător de mare de materiale și au fost descoperiți prima dată
acum circa 10 ani. Ei pot fi imaginați ca niște noduri 2D în
care momentele magnetice se rotesc de jur-împrejur 3600
într-un plan. Skyrmionii ar putea constitui baza viitoarelor
tehnologii de stocare magnetică a datelor, deoarece au o
densitate mai mare decât dispozitivele pe disc actuale. Acest
lucru se datorează faptului că ei pot fi făcuți mult mai mici
decât domeniile magnetice utilizate în aceste dispozitive și
pot fi controlați eficient cu ajutorul curenților de spin. Deoarece skyrmionii există în mod uzual la o valoare dată a unui
parametru termodinamic (temperatură, câmp electric sau
magnetic, presiune), ceea ce este cazul pentru toate materialele în care au fost găsiți, constituie o serioasă constrângere
pentru utilizarea lor practică. Fizicieni de la Münich Technical
University, Germania, au descoperit două regimuri de parametri deconectate în unul și același material (Cu2OSe2O3) cu
faze de skyrmioni diferite, aceste două faze fiind stabilizate
prin mecanisme diferite, dar care nu sunt active niciodată în
același timp. Prima fază de skyrmion în acest material, care a
fost descoperită în 2012, există la temperaturi înalte în apropierea tranziției helimagnetic la paramagnetic, când este
aplicat un mic câmp magnetic. Această fază este izotropică.
A doua fază, care a fost acum descoperită, există la temperaturi coborâte la granița dintre faza așa-numită conică și starea (feromagnetică) de câmp polarizat și apare numai când
este aplicat un câmp magnetic în lungul axei cubice <100>
a materialului. (detaliat în Nature Physics)
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Domnul Mihail Bălănescu (1922 – 2018), Membru de Onoare al Academiei Române, a avut o contribuţie remarcabilă la dezvoltarea
infrastructurii de cercetare din domeniul nuclear, având un aport deosebit în crearea Platformei de Fizică de la Măgurele. A fost Inginer Şef şi Director Tehnic IFA / ICEFIZ în perioada 1964 – 1977, până în anul 1985 fost director al Programului Național de cercetare
și dezvoltare tehnologică și aplicată a tehnicilor nucleare, apoi Guvernator la IAEA-Vienna (1991 – 1993), membru al Parlamentului
României (1990 – 2000) şi Membru de Onoare al Academiei Române începând din 2011. În 2004 primeşte premiul Alvin M. Weinberg
din partea American Nuclear Society “ca o recunoaştere a contribuţiei sale la dezvoltarea majoră a tehnologiei nucleare în România şi
pentru meritele sale în protejarea mediului înconjurător naţional şi internaţional”. Iată câteva impresii de-o viaţă, aşa cum se oglindesc
ele în memoria şi scrierile domnului Petre T. Frangopol, Membru de Onoare al Academiei Române. Textul, tipărit iniţial în Revista de
Politica Ştiinţei şi Scientometrie RPSS – Serie Nouă, vol. 1, No 4, decembrie 2012, pag. 356 – 358, este redat integral cu ştirea şi consimţământul autorului, în acelaşi timp Editor al Revistei care şi-a încetat activitatea după 2016.

In memoriam
Prof. Dr. ing. Mihail Bălănescu, Membru de Onoare al Academiei Române
Pe 16 noiembrie 2004, în capitala SUA, Dr. Ing. Mihai Bălănescu (n. 1922, în fosta comună Tohani, jud. Buzău), cercetător ştiinţific principal 1 (inginer tehnolog), director tehnic
al Institutului de Fizică Atomică (IFA) de la Măgurele, timp de
20 de ani (din 1966), în prezent, director şi patron al societăţii “Filtre aer curat”, care dezvoltă şi produce filtre şi instalaţii
de purificare a aerului, a fost onorat de către American Nuclear Society cu Premiul Alvin M. Weinberg, ca o recunoaştere
a contribuţiei sale la dezvoltarea majoră a tehnologiei nucleare
în România şi pentru meritele sale în protejarea mediului înconjurător naţional şi internaţional. Acest premiu se acordă anual
şi reprezintă o recunoaştere internaţională a contribuţiilor
deosebite aduse atât în domeniul tehnic, cât şi al coordonării politicii ştiinţifice şi tehnologice din domeniul nuclear,
pentru “iluminarea” efectivă a oamenilor privind noua tehnologie şi întreprindere nucleară. Distincţia se acordă dacă
s-au demonstrat asemenea capabilităţi de-a lungul mai
multor ani. Medalia şi diploma i-au fost înmânate distinsului
cercetător român, în cadrul unei ceremonii care a avut loc
la hotelul Omni Shoreham din capitala americană, în cadrul
galei de acordare a distincţiilor anuale de către Societatea
Americană de Ştiinţe Nucleare, care şi-a sărbătorit, cu acest
prilej, cei 50 de ani de existenţă. Dr. Mihai Bălănescu este
unica personalitate din această parte a Europei care primeşte o asemenea distincţie şi, aşa cum a declarat în 16.11.2004,
la Washington D.C., premiul îl onorează atât pe el, cât şi ţara
în care s-a născut.
Personalitate distinctă în galeria marilor cercetători şi
manageri, ridicată în jurul fondatorului IFA, profesorul Horia
Hulubei, care a pus bazele ştiinţei fizice moderne româneşti,
din a doua jumătate a secolului 20, Mihai Bălănescu poate fi
considerat, fără teama de a greşi, unul din precursorii introducerii tehnologiei nucleare în România.
Mai mult de 50 de ani, Dr. Mihai Bălănescu a dezvoltat,
ajutat şi ghidat tehnologia nucleară a ţării noastre. Parcursul vieţii Dr. Mihai Bălănescu cuprinde în esenţă şi parcursul
direct şi paralel al dezvoltării tehnologice în domeniul nuclear din România. În plus, implicarea sa, pe termen lung, la
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), organism al ONU de la Viena şi apoi statutul său de membru al
acesteia, coroborate cu acţiunile sale în favoarea mediului

înconjurător, întreprinse atât în Camera Deputaţilor, cât şi în
Senatul României, au demonstrat, încă o dată, capacitatea
sa de conducere în scopul promovării tehnologiilor nucleare pentru interesul comun.
Astfel, Dr. Mihai Bălănescu a intrat nu numai în istoria
dezvoltării industriei nucleare din România, recunoscută şi
atestată astăzi şi în SUA, dar are un loc aparte şi în istoria
dezvoltării Institutului de Fizică Atomică (IFA). Biografia sa
de cercetător, dar şi de manager şi patriot, merită cu prisosinţă să fie consemnată succint şi cunoscută de către universitarii români.
După absolvirea Liceului “B. P. Haşdeu” din Buzău, a urmat Facultatea de Construcţii civile şi industriale a Politehnicii din Bucureşti pe care a absolvit-o în 1945 (magna cum
laude). Ca tânăr inginer, a elaborat peste 100 de proiecte de
structuri de rezistenţă în construcţii şi lucrări de artă (poduri,
viaducte, tuneluri) pentru Căile Ferate Române. În iulie 1949,
este chemat de marele fizician, profesorul Horia Hulubei,
pentru a lua parte la proiectarea şi construirea la Măgurele,
la 17 km de Bucureşti, a ceea ce avea să devină IFA, fiind colaborator apropiat al profesorului Hulubei până la trecerea
acestuia în nefiinţă (1972).
În perioada 1958-1962 a fost deţinut politic în “lagărul
morţii” de la Periprava, acuzat pentru “crimă de uneltire împotriva regimului comunist”, crimă comisă…. încă din studenţie, cînd s-a înscris în Partidul Naţional Liberal !
Reîncadrat în IFA, la eliberarea sa, nu făcea un secret din
a ne relata prin ce a trecut şi observam, ca unul din colaboratorii săi tineri, dăruirea cu care susţinea neobosit, la Măgurele, dezvoltarea “domeniilor conexe fizicii”; acestea cuprindeau toate disciplinele care contribuiau la crearea unor
abordări interdisciplinare specifice noilor tehnologii nucleare ce se năşteau şi în România (ingineria de toate specialităţile, chimia, matematica, geologia, biologia, medicina etc).
Această dăruire poate fi explicată şi prin filozofia gândirii
sale, actuală şi astăzi privind caracterul cercetărilor ce trebuiau întreprinse în România. Ştiinţa fundamentală, promovată
şi de IFA, afirma Dr. Bălănescu, trebuie să fie la nivelul ştiinţei
internaţionale, dar ea trebuie să înceapă prin a fi şi o ştiinţă naţională, o şcoală a excelenţei, care totdeauna va deschide noi
orizonturi aplicaţiilor practice în economia României.
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M. Bălănescu a depus şi o remarcabilă activitate de cercetare ştiinţifică, prin lucrările sale care au stat la baza elaborării tezei sale de doctorat în inginerie nucleară, susţinută
la Institutul Politehnic din Timişoara (1969), şi pe care le-a
efectuat între anii 1966-1970, în timpul stagiilor sale de lucru
în laboratoarele Centrelor de Cercetare Nucleare Franceze
de la Grenoble şi Saclay. Ele au condus la realizarea a două
tehnologii privind betoanele de protecţie împotriva radiaţiilor gama şi a neutronilor, folosite în structurile de protecţie
contra radiaţiilor din Franţa şi din România. A dezvoltat, de
asemenea, o tehnologie de reţinere a aerosolilor radioactivi, emişi în mediu de la instalaţiile nucleare, inclusiv de la
centralele nuclearo-electrice, reflectată în lucrări publicate
în reviste de specialitate din România, Europa şi SUA. Pe
baza acestei tehnologii, după 1990, şi-a dezvoltat o firmă
de succes, modernizată în cursul anilor 1993-2004, fiind singura acreditată în România, care produce filtre de tip HEPA,
atestate conform standardelor internaţionale şi care sunt
folosite, în prezent, de centrala nuclearo-electrică de la Cernavodă, la IFA etc.
M. Bălănescu a făcut parte, ca Director tehnic, din echipa de aur care a condus IFA, în prima perioadă a creării sale,
când director era prof. Horia Hulubei, iar directori adjuncţi
ştiinţifici, Prof. Şerban Ţiţeica şi Prof. Florin Ciorăscu. Această
echipă a creat, de la zero, domeniul nuclear din România cu
trei direcţii principale de activitate: cercetare fundamentală,
cercetare experimentală, inginerie nucleară cu cercetare –
dezvoltare şi aplicaţii ale noilor tehnici şi tehnologii nucleare
în industrie, medicină, geologie şi agricultură, activităţi care
au făcut din IFA una din cele mai cunoscute şi mai valoroase
instituţii de cercetare din România şi din Europa.
Dezvoltarea activităţilor nucleare de la IFA şi din România a fost realizată şi cu sprijnul larg al AIEA, al cărei membru
România a devenit în 1956. Astfel, asistenţa tehnică, finanţarea pentru diferite proiecte, folosirea de specialişti străini în
implementarea unor proiecte în ţară au constituit mijloace
de ajutor efectiv acordate României în domeniile ingineriei
nucleare şi radiaţiilor ionizante. Încă de la început, Dr. Mihai
Bălănescu a fost responsabil cu partea tehnică a colaborării
României cu AIEA. Dânsul a fost implicat în instruirea primilor specialişti români în noul domeniu al aplicaţiilor radioizotopilor, dar şi pentru dotarea secţiilor şi laboratoarelor
cu echipamentele necesare, specifice diferitelor domenii
de activitate menţionate mai înainte. În rezumat, rezultatul activităţii sale, în colaborare directă cu AIEA, a condus
la înfiinţarea şi dotarea a aproximativ 400 de laboratoare şi
unităţi nucleare, construite şi puse în funcţiune pe întreg
teritoriul României, în care îşi desfăşurau activitatea specialişti tehnologi şi oameni de ştiinţă. De menţionat că cea mai
mare parte a echipamentelor se proiectau şi se construiau
la Măgurele, producţie ce implica şi operaţii de marketing
şi dezvoltări de procese tehnologice specifice, ca de exemplu, în medicină (laboratoarele de medicină nucleară); toate
aceste activităţi erau coordonate şi supervizate personal de
Dr. Ing. Mihai Bălănescu.
IFA a funcţionat până în 1976 (din 1955) ca organ guvernamental, având acelaşi statut şi independenţă ca un
minister.

Se cuvine precizat că M. Bălănescu a fost atât coordonatorul general al proiectării şi execuţiei tuturor lucrărilor de
construcţii realizate din 1949 la IFA, cât şi director al Programului Naţional de cercetare-dezvoltare pentru aplicaţiile în
economie ale tehnicilor nucleare, din 1949, oficial până în
1984, dar şi ulterior, prin sprijinul permanent acordat acestui
domeniu de activitate. Numele său este legat de majoritatea proiectelor majore ale IFA. Menţionăm dintre acestea
doar Centrul de Producţie Radiochimică şi Staţia de procesare a deşeurilor nucleare. Nu este locul şi nici spaţiul nu
ne permite să le enumerăm. În această perioadă, a reuşit
să atragă fonduri de finanţare nerambursabile de peste un
milion de dolari de la AIEA.
După 1990, intră în viaţa politică, fiind membru al PNL
şi devine deputat şi preşedinte al Comisiei permanente de
protecţia mediului (1990-1992), iar în legislatura 1996-2000 a
fost ales Senator de Buzău şi secretar al Comisiei permanente de sănătate şi protecţia mediului, secretar al Comisiei de
integrare europeană a celor două camere ale Parlamentului
României.
Dr. M. Bălănescu şi-a început activitatea internaţională
în 1991, când a fost ales Guvernator la AIEA din partea
României. După un an, el a fost ales, în unanimitate, de cele
127 de state membre, vicepreşedinte al Consiliului Guvernatorilor al AIEA pentru un mandat de doi ani (1992-1993),
la propunerea lui Richard Kennedy, ambasadorul SUA, deci
împuternicitul Preşedintelui SUA pe lângă AIEA. În această înaltă funcţie, a avut numeroase contribuţii, dintre care
menţionăm numai două, care au primit o înaltă apreciere
din partea AIEA. Prima - coautor cu ambasadorul Africii de
Sud la rezoluţia Consiliului Guvernatorilor pentru renunţarea
la cursa de înarmare cu arme nucleare a acestei ţări. A doua,
în calitate de Guvernator, a informat Consiliul Guvernatorilor
al AIEA (cu acordul prim ministrului român, Theodor Stolojan) asupra acţiunii fostului Guvern comunist din România
de a fabrica arma nucleară. AIEA a informat Consiliul de
Securitate al Naţiunilor Unite despre violarea Tratatului de
neproliferare a armelor nucleare. Aprecierea acestor acţiuni
ale Dr. Mihai Bălănescu este prezentată atât într-o scrisoare
din 28 iulie 1992 a Directorului general al AIEA, Dr. Hans Blix
către Ministrul de Externe al României Adrian Năstase, cât şi
în anunţul, prin care preşedintele Clinton (The Energy Daily,
22.09.1993) arată că nu va tăia României exporturile nucleare
datorită acestei dezvăluiri.
Dr. Bălănescu a relatat că dezvăluirea faptelor a provocat, la vremea respectivă, o adevărată furtună, care, din cauza incompetenţei şi intereselor, putea să coste mult România, mai ales în relaţiile cu marile puteri. El a fost acuzat de
presa extremistă că ar fi trădat secrete de stat ale României.
Faptele sunt următoarele: se descoperă, la un inventar al
unui laborator de radiochimie din cadrul Institutului de Reactori Nucleari Energetici de la Piteşti, câteva miligrame de
plutoniu. La Piteşti, fusese importat din SUA, la mijlocul anilor ’70 ai secolului trecut, un reactor nuclear american de tip
“TRIGA”, achiziţionat cu aprobarea Congresului American.
Funcţionarea lui era legală şi nu încălca convenţiile internaţionale. După 1985, TRIGA a început să fie folosit în cercetări
ilegale referitoare la producerea izotopului de plutoniu, fo-
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losit în bombele nucleare. Pentru o bombă nucleară sunt
necesare 8 kg de plutoniu. În acest program clandestin de
cercetare, a fost utilizat şi Laboratorul de Examinare PostIradiere (LEPI) cumpărat din Franţa, cu acordul iniţial al autorităţilor internaţionale. Ilegalitatea a pornit de la faptul că, în
calitatea lor de semnatare ale tratatului de neproliferare a armelor nucleare, autorităţile române ar fi trebuit să comunice
AIEA interesul lor pentru producerea plutoniului şi, în acelaşi timp, să accepte controlul inspectorilor AIEA. Această
cerinţă nu a fost respectată, iar comunitatea internaţională
a retras României comuniste, începând cu anul 1985, sprijinul economic, acordat până atunci, pentru realizarea primei
sale centrale atomo-electrice de tip canadian CANDU.
În perioada mandatului său de la Viena, M. Bălănescu a
obţinut pentru România numeroase burse de specializare
în Vest, dar şi aprobarea a 14 mari proiecte de asistenţă tehnică, pentru România, finanţate din fonduri AIEA. Menţionez
doar două: Instalaţia de iradiere industrială cu Cobalt-60 la
IFA şi înfiinţarea primei secţii de fizică medicală într-o Universitate din România, pe baza unui contract (251.000 USD),
al cărui responsabil a fost semnatarul acestor rânduri, în calitatea ce a avut-o de profesor în cadrul Facultăţii de Fizică a
Universităţii “Al. I. Cuza “ din Iaşi
Cotidianul România liberă, din 11 iulie 2002, făcea cunoscut cititorilor săi că peste o săptămână iradiatorul Gamma de
pe Platforma IFA Măgurele va fi inaugurat oficial.
Vârsta şi pensionarea dr. Mihai Bălănescu nu au însemnat uitare din partea Societăţii de Ştiinţe Nucleare din SUA,
ci dimpotrivă, spre deosebire de IFA, unde el şi colegii săi,
care au avut un aport fundamental la realizarea iradiatorului
(printre care în prima fază se numără şi subsemnatul), au
aflat de darea lui în folosinţă din ziar. Iar la Universitatea “Al.
I. Cuza” din Iaşi, la Facultatea de Fizică ce se mândreşte şi azi
cu secţia de Fizică medicală, colbul uitării s-a aşternut peste
memoria universitarilor autohtoni care beneficiază din plin
de rezultatele obţinute de colegii lor veniţi de la Măgurele,
azi pensionari, care au sădit la Iaşi seminţele experienţei lor
de la IFA. Este un obicei original românesc, de a uita trecutul
şi de a ignora adevărul istoric.
Noi, ca români, mai avem multe de învăţat de la americani, care ştiu să recunoască valorile şi rezultatele.
Se poate afirma că dr. ing. Mihai Bălănescu, prin activitatea sa ştiinţifică şi tehnologică, prin talentul său înnăscut
de manager, a impulsionat ridicarea României la nivelul erei
nucleare.
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Physics Web
Rubrică îngrijită de Mircea Morariu
Bolometru bazat pe grafen
Un bolometru măsoară puterea radiației electromagnetice
incidente. Dimitri Efetov și colegii de la Massachusetts Institute of Technology, SUA, au creat un nou bolometru bazat
pe grafen care este mult mai rapid și mai sensibil decât bolometrele curente și, în plus, nu are nevoie să fie răcit la temperaturi foarte joase. Grupul de cercetare a rezolvat problemele
ridicate de către bolometrele curente, înlocuind metalul cu
un singur strat de grafen, astfel încât corpul încălzit este un
simplu gaz electronic, care are o capacitate calorică foarte mică, ceea ce înseamnă că o mică cantitate de energie
la intrare datorată fotonilor absorbiți cauzează o variație de
temperatură mare. Grafenul este cuplat la o nanocavitate fotonică și semnalul suferă o altă amplificare, permițând
măsurători precise ale energiei fotonice. (Detaliat, în Nature
Nanotechnology)
Propagarea luminii într-un sens dorit
Un grup internațional de cercetători a realizat un dispozitiv
optic care utilizează rotația mecanică pentru a permite luminii să se propage într-o direcție în lungul unei fibre, dar nu
și în direcție opusă. Dispozitivul ar putea fi utilizat în circuite
optice unde este foarte dificil să împiedici lumina să se propage în direcții nedorite. Ideea utilizării rotației mecanice a
fost prezentată pentru prima dată în 2014 de către Andrea
Alú și colegii de la University of Texas at Austin, SUA, în cazul
undelor sonore. Aceeași idee poate fi aplicată la undele luminoase, dar viteza luminii este mult mai mare decât viteza
sunetului și, în consecință, frecvențele implicate sunt mult
mai mari, făcând-o aparent impracticabilă. De aceea, cercetătorii și-au îndreptat privirea spre alte căi, incluzând utilizarea câmpurilor magnetice puternice, dar toate s-au dovedit
dificil să fie adaptate pentru aplicații practice. În consecință,
Shai Maayani, Raphael Dahan și Tal Carmon de la TechnionIsrael Institute of Technology și colegii s-au întors la rotație.
Ei au utilizat un rezonator cilindric de sticlă silicioasă care are
4,75mm diametru și care este rotit de către o turbină la viteze
de peste 6,6 kHz. O fibră optică care este subțiată la diametrul de 1088nm este plasată la 320nm deasupra rezonatorului de filare. Lumina care trece în lungul fibrei interacționează
cu rezonatorul de filare din apropiere prin intermediul câmpului infinitezimal de scurtă distanță al luminii. Astfel, lumina
ce trece în aceeași direcție ca rezonatorul de filare îl percepe
ca fiind mai puțin dens decât lumina care trece în direcție
opusă. Această diferență de densitate aparentă se reflectă
în aceea că indicele de refracție al rezonatorului va fi diferit
pentru lumina ce se mișcă în direcție opusă. (vezi detaliat în
Nature)
Record depășit pentru entanglement
Fizicieni de la University of Science and Technology Hefei,
China, au realizat entanglementul a 18 qubiți prin explorarea
polarizării, poziției spațiale și momentului unghiular orbital
pentru șase fotoni. Dezvoltând componente optice foarte
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magnetice ale compuşilor intermetalici pământ-rar fier,
Bucureşti (1975).
Activitatea profesională: fizician (1963-1967) la Institutul
de Fizică Atomică, Secţia V Cluj, fizician I (1967-1971)
şi cercetător ştiinţific (1971-1990) la Institutul de Fizică
Atomică, Secția II București-Măgurele şi Institutul de Fizica şi
Tehnologia Materialelor, Centrul Naţional de Fizică BucureştiMăgurele; cercetător ştiinţific principal III, II şi I (1990-1996)
la Institutul de Fizica şi Tehnologia Materialelor, BucureştiMăgurele; cercetător ştiinţific principal I (1997-2009) la
Institutul Naţional de C-D pentru Fizica Materialelor, Bucureşti
- Măgurele; secretar ştiinţific al International Conference on
Mössbauer Spectroscopy, Bucureşti (1977).
Funcţii administrative: director (1996) al Institutului de
Fizica şi Tehnologia Materialelor şi director general (1997) al
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica
Materialelor, Bucureşti-Măgurele; șef de laborator (19982001) la INCDFM; membru în conducerea Programului
naţional CERES (1999-2008).
Activitatea didactică: profesor asociat (1980-1989) la
Institutul Politehnic Bucureşti şi (1995-1996) la Universitatea
de Vest Timişoara.
Activitate ştiinţifică: studii magnetice ale catalizatorilor
Ni-Cr2O3 pentru schimbul izotopic apă grea-hidrogen;
realizarea primului permeametru din ţară cu temperatură
variabilă pentru studiul proprietăţilor fizico-chimice ale
pulberilor şi catalizatorilor; lucrare de referinţă privind
transferul electronic între FeII şi FeIII în compuşi cu valenţă
mixtă şi alte aplicaţii chimice utilizând spectrometria
Mössbauer; interacţiuni magnetice hiperfine în compuşi
intermetalici pământ-rar fier; studii privind proprietăţile
magnetice ale unor tipuri de ferite, roci lunare şi noduli
metalici din sedimente marine utilizând efectul Mössbauer;
studii structurale ale cristalelor de diamant sintetic utilizând
spectrometria Mössbauer. Conducător de doctorat din 1999
la Facultatea de Fizică a Universităţii Bucureşti. În 2008, în
coordonare, 6 doctoranzi, iar în 2009, prima teză de doctorat
în cotutelă, în Franţa.
Publicaţii: 41 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste
de specialitate din străinătate; 17 comunicări ştiinţifice
prezentate la manifestări de specialitate internaţionale; 26
de lucrări ştiinţifice publicate în reviste interne; peste 36 de
comunicări ştiinţifice prezentate la manifestări interne;
Premii: premiul Constantin Miculescu al Academiei Române
(1991) pentru caracterizarea diamantelor sintetice.
Afilieri: membru corespondent al Academiei Oamenilor de
Ştiinţă din România, membru fondator şi membru al Societăţii
Române de Fizică (1990); membru al Societăţii Europene de
Fizică (1999); membru al Societăţii Române de Materiale
Magnetice (1995); secretar al Fundaţiei Horia Hulubei (2001);
membru în comitetul de redacţie al Curierului de Fizică.
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stabile pentru a executa operații cuantumlogice exigente
din punct de vedere tehnic, cercetătorii au generat peste un
sfert de milion de combinații de stări cuantice în același timp,
devansând cu mult ceea ce s-a realizat până în prezent. Ei
afirmă că cercetarea lor creează o nouă și versatilă platformă
pentru procesarea informației cuantice. (detalii în Physical
Review Letters)
Gravare umedă pe supraconductori
Izolatorii topologici au dobândit un renume șocant în ultimii
ani ca urmare a observării unor fenomene exotice asemănătoare efectului Hall cuantic de spin în puțuri cuantice realizate din telurid de mercur (HgTe). Cercetarea acestor materiale,
care sunt izolatori electrici în volum, dar care pot conduce
electricitatea pe suprafața lor (prin stări electronice speciale
de suprafață) este îngreunată de lipsa probelor de înaltă calitate. Cercetători din Germania și Franța au dezvoltat recent


o nouă tehnică de gravare umedă pentru a realiza structuri
de (Cd,Hg)Te/HgTe de dimensiuni micronice care nu distrug
proba și lasă intactă structura cristalină a materialului. (detalii
în Nano Letters)
Feroelectrici organici
De aproape un secol, materialele feroelectrice anorganice
au promis să schimbe faţa electronicii semiconductoare, dar
costurile de procesare ridicate au limitat drastic dezvoltarea.
De curând, cercetători de la Southeast University din Nanjing, China, au pregătit calea pentru fabricarea pentru prima
dată a cristalelor perovskitice fără metal. Ei oferă un set de
materiale care pot atinge performanţa materialelor feroelectrice anorganice, dar cu versatilitatea, costul şi toxicitatea
coborâte, inerente substanţelor organice. Rezultatul eforturilor lor constă în descoperirea a 23 de perovskiţi fără metal
incluzând MDABCO-NH4I3 (MDABCO este N-metil-N’-diazabicyclo[2.2.2]octonium), acest cristal particular manifestând
o polarizare spontană de 22 microcoulombi pe centimetru
pătrat, apropiată de feroelectricul perovskitic BaTiO3. (detalii
în Science)
Rezoluţie record în microscopia electronică
Un grup de cercetători din SUA (Cornell University din New
York) a dezvăluit de curând realizarea unei noi tehnici de microscopie electronică care atinge de departe o rezoluţie mai
bună decât înainte, totodată reducând la minim distrugerea
cu electroni a probei. Grupul a prezentat imagini ale sulfurii
de molibden, material 2D, care arată un detaliu la nivel atomic fără precedent, iar ei au dezvăluit că tehnica ar putea fi,
de asemenea, exploatată într-un şir de aplicaţii unde microscopia electronică tradiţională are dificultăţi. (detalii în Nature)
Cascade biocatalitice conduse de nanoreactor
În celulele biologice au loc transformări biocatalitice pentru
care o mare importanţă o au „cascadele enzimatice”, procese
care includ reţele complexe şi au loc în microambianţe spaţial limitate. Astfel de cascade au fost realizate recent în laborator de către un grup de cercetători de la Hebrew University
din Ierusalim, Israel, prin încapsularea a trei enzime şi o enzimă intermediară în nanoreactoare construite din nanoparticule în cadru de metal organic. Nanoreactoarele ar putea fi
utilizate într-o varietate de aplicaţii biotehnologice, cum ar fi

reducerea catalitică a compuşilor chimici de importanţă industrială până la dezvoltarea unor sisteme noi şi eficiente de
conversie a energiei solare. (detalii în Nature Catalysis)
Măsurarea magnetismului la scară atomică
Cercetători de la the Oak Ridge Laboratory din SUA şi Uppsala University din Suedia au descoperit o nouă tehnică de
microscopie electronică care poate detecta magnetismul la
scară atomică. Tehnica exploatează distorsiunile, sau “aberaţiile” ale modului în care fascicolul de electroni al microscopiei este focalizat şi ar putea fi utilizată la studiul domeniilor
magnetice în dispozitivele de felul comenzilor hard-discurilor calculatoarelor. Microscoapele electronice focalizează fascicolele de electroni cu mult mai puternic decât focalizează
lumina microscoapele optice. La fel ca în microscoapele optice, lentilele dintr-un microscop electronic nu sunt perfecte, ceea ce rezultă în distorsiunile imaginilor microscoapelor.
Aceste distorsiuni pot fi minimizate utilizând un sistem de
corecţie de aberaţie şi, recent, Juan Carlos Idrobo şi colegii
de la Oak Ridge au utilizat un astfel de sistem pentru a introduce o aberaţie specifică la fascicolul lor electronic pentru
a-l face sensibil la micile domenii magnetice ale materialului.
(Detalii în Advanced Structural and Chemical Imaging)
Fotodetectori eficienți
Perovskiții halogenați au formula chimică ABX3 (unde A este
metilamoniu, formamidină sau cesiu tipice, B este plumb sau
staniu, iar X iod, brom sau clor). Ele prezintă multe proprietăți
de interes pentru materialele fotoelectronice de următoare generație datorită excelentelor lor proprietăți fotofizice.
Acestea includ o bandă interzisă de absorbție optic tunelabilă, cinetică de recombinare înceată (viteza la care perechile electron-gaură se recombină pentru a crea un foton) și
faptul că purtătorii de sarcină pot difuza prin ei repede și la
distanțe mari. O recentă realizare a cercetătorilor de la Yonsei
University in Seoul and Sungkyunkwan University in Suwon,
Coreea, constă din filme de perovskiți halogenați crescute
vertical care pot fi utilizate pentru a eficientiza fotodetectorii
nanopilari. Structurile, care sunt realizate utilizând o tehnică
de cristalizare nonimprimantă, au o densitate de defecte
coborâtă și conductivitate electrică înaltă. Fotodetectorii au
fotoresponsivitate crescută comparată cu dispozitivele plate
bazate pe film.
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