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Nota Ediţiei CdF 85

“Doisprezece” - “Mulţi colegi şi cititori s-au întrebat şi ne-au
întrebat de ce se consideră data de [miercuri], 1 Septembrie
1949, ca dată de înfiinţare a Institutului de Fizică de la
Măgurele? Este ştiut că Profesorul Horia Hulubei a început
pregătirea intrării în funcţiune a laboratoarelor Institutului din
1948 conform aprobărilor pe care le obţinuse.
De asemenea, începuse încă din 1948 “plimbările” în jurul
Capitalei pentru alegerea locului Institutului. Chiar înainte
de 1 Septembrie 1949 s-au întocmit liste cu propuneri de
cercetători pentru noul institut, cu gruparea lor pe eventuale
colective şi propuneri de achiziţionare de aparatură.
Ceea ce ne-a oferit arhiva de la Măgurele este faptul că
de la 1 Septembrie 1949 au început să funcţioneze primele
grupuri de lucru. Cu alte cuvinte a fost data deschiderii
finanţării.
Nu s-a făcut încă nici o încercare de “despuiere” a arhivei
Academiei Române în acest domeniu. Ceea ce ştim astăzi
este că toată activitatea Profesorului HH în legătură cu
pregătirea înfiinţării aşezământului fizicii de la Măgurele a fost
dusă în cadrul Academiei R.P.R.” (Mircea Oncescu, CdF 27 din
decembrie 1998).
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1 Septembrie 1949… 1 Septembrie 2019
“Unsprezece” - “După douăzeci de ani”, ca să parafrazăm
romanul lui Alexandre Dumas, dintre care ultimii zece marcaţi de căutări nu numai în arhivele Academiei Române, dar
şi prin alte fonduri documentare, am putea spune că am răspuns într-o oarecare măsură dezideratului Profesorului Mircea
Oncescu, redat în “Nota Ediţiei”. Data de 1 Septembrie 1949
marchează “Kilometrul Zero” al drumului parcurs de Institutul
de Fizică al Academiei R.P.R. până la “Destinaţie”, reprezentată
de înfiinţarea, în locul acestuia, la 18 Mai 1956, a Institutului
de Fizică Atomică al Academiei R.P.R. Această dată, precizată
ca fiind într-o zi de miercuri a anului 1949 de către Profesorul
Oncescu, una dintre cele mai influente persoane în “croirea”
identităţii revistei “Curierul de Fizică”, apare pe de o parte în
propriile amintiri de tânăr “bursier” (conform categoriilor de
încadrare ale personalului Institutului), fiind martor direct al
vizitei la Măgurele a unui grup de 5 – 6 persoane în frunte cu
“Întemeietorii aşezământului de la Măgurele” (vezi 2, 5, 15, 16,
30, Supliment 1998) pentru preluarea de facto a domeniului.
Pe de altă parte, conform citatului de mai sus, această dată
a fost (re)găsită în unele acte în arhiva de la Măgurele după
1990, când domnia sa a devenit unul dintre directorii nou (re)
înfiinţatei IFA. Nu în ultimul rând apare pe pagina <www.nipne.ro> la rubrica “Brief History”: “The Institute of Physics of the
Romanian Academy was established in Bucharest September 1, 1949 […].”
Printr-o paralelă a pionieratului, sub puternica impresie a
sărbătoririi la 20 Iulie 2019 a 50 de ani de la misiunea Apollo 11 şi a aselenizării modulului Eagle pe Lună ce a permis
trecerea din domeniul S.F. a filmului lui H.G. Wells “First Men
on the Moon” (6 August 1964, în acest an se împlinesc 55 de
ani!) în realitate materializată prin “actorii” – astronauţi Neil
Armstrong şi Buzz Aldrin, începem “numărătoarea inversă”,
redând unele date şi conexiuni istorice, documentate:
“Zece” – naşterea lui Horia Hulubei, la Iaşi, în acelaşi an
cu atestarea fenomenului radioactivităţii de Antoine Henri
Becquerel, la Paris
“Nouă” – biografia lui Horia Hulubei (1896 – 1946) din primii 50 de ani de viaţă, marcată de experienţele din Franţa:
Primul Război Mondial, studii, doctorat şi specializare în laboratorul condus de Jean Perrin, singurul străin care a condus
Direcţia de Cercetări Ştiinţifice în cadrul Centrului Naţional de
Cercetare Ştiinţifică al Franţei, dar şi de experienţele din România (1939 – 1946): profesor şi rector la Facultatea de Ştiinţe
a Universităţii din Bucureşti, fondator al învăţământului superior în domeniul fizicii atomice şi nucleare
“Opt” – Profesorul Horia Hulubei a devenit la 26 Mai 1937
membru corespondent al Academiei Române, iar la 26 Mai
1946 – membru titular; este îndepărtat din Academie în 1948
şi repus în drepturi depline abia în 1955
“Şapte” – 1946-1948: prind contur şi se cristalizează ideile
Academicianul Horia Hulubei privind înfiinţarea unui institut
de cercetări ştiinţifice de fizică în afara mediului universitar,
pe modelul occidental, dar sub egida “Academiei Române”,
transformată în cursul aceluiaşi an, la 9 iunie 1948, în

“Academia Republicii Populare Romîne” sau Academia R.P.R.;
pentru elaborarea Statutului de organizare şi funcţionare al
Academiei Republicii Populare Romîne, precum şi pentru
preluarea şi administrarea bunurilor, se constituie un Comitet
provizoriu alcătuit din următoarele persoane: Prof. Dr. C. I.
Parhon, Andrei Rădulescu, Mihail Sadoveanu, Prof. Traian
Săvulescu, Prof. I. Iordan, Prof. Emanoil Teodorescu, Prof.
D. Pompeiu, Prof. S. Stoilov, Prof. Dr. St. Nicolau, Prof. Emil
Petrovici, Prof. Dr. D. Danielopolu, Prof. Dr. N. Gh. Lupu, Prof.
Ing. Gh. Nicolau, Prof. Eug. Bădărău. Supleanţi: Prof. Const.
Balmuş, Gaal Gabor şi Dr. A. Kreindler (cf. D. 76 / 1948)
“Şase” – începutul anului 1949: Academicianul Horia Hulubei, pe scurt Profesorul Hulubei, este condamnat în conformitate cu convingerile politice ale vremii, având domiciliu
forţat la apartamentul său situat în apropiere de Muzeul Simu
din Bucureşti, aflat la acea vreme alături de clădirea C.C. al
P.C.R. Muzeul Simu a fost ridicat în formă de templu grecesc,
după planurile arhitectului C. Sciky, inspirat după Erechteion, şi a funcționat până în anul 1960, când a fost dărâmat de
autoritățile comuniste pentru a construi în locul său Magazinul de Confecții Eva
“Cinci” – prima parte a anului 1949: “Comunitatea ştiinţifică internaţională a fost sesizată de Friederic Jolliot Curie, pe
atunci „Înalt comisar pentru energia atomică al Franţei” care
printr-un memoriu semnat de mai mulţi laureaţi ai premiului
Nobel, ajuns şi la Secretarul General PCR Gheorghiu Dej s-a
cerut eliberarea imediată a Profesorului. Primul ministru francez de la acea vreme l-a trimis în România pe ministrul său de
externe pentru a-i cere lui Gheorghiu Dej eliberarea Profesorului. Ministrul de externe francez i-a prezentat lui Dej personalitatea lui Hulubei şi i-a cerut să-l aducă pe acesta pentru
o convorbire împreună. La sosirea profesorului din domiciliul
forţat, care era în spatele clădirii CC-PCR, Gheorghiu Dej i-a cerut scuze spunându-i că nu a ştiut nimic despre arestarea sa şi
în continuare l-a întrebat ce doreşte să facă. Vorbind aşa cum
l-au cunoscut apropiaţii săi, în graiul moldovenesc şi blând,
i-a răspuns: „Domnule Secretar general, doresc să înfiinţez în
România un Institut de fizică atomică şi o şcoală de fizicieni
pentru a demonstra lumii talentul şi capacitatea creatoare a
inteligenţei poporului nostru. M-am întors din Franţa în ţara
mea natală pentru a realiza acest vis în folosul poporului din
care fac parte”. Răspunsul unui om simplu, dar cu bun simţ, a
fost pe măsură: „Domnule Profesor, din acest moment sunteţi
liber, sunteţi numit director al Institutului, vi se vor pune la dispoziţie toate mijloacele necesare şi veţi putea realiza intenţiile
pe care le aveţi.” Aşa s-a înfiinţat Institutul de fizică în a doua
jumătate a anului 1949 în cadrul Academiei Române, devenit
din Decembrie 1955 Institutul de fizică atomică, instituţie cu
autonomie totală economico-financiară, deci organ central în
subordinea Guvernului României. Fără a fi lipsit de modestie,
voi preciza că toate documentele care au legalizat situaţia Institutului de fizică atomică au fost pregătite de subsemnatul,
iar Profesorul Hulubei a reuşit să obţină aprobarea lor (Mihai
Bălănescu – CdF 64) [de facto, “Kilometrul Zero” al Institutu-
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lui de Fizică Atomică al Academiei R.P.R. este plasat la 18 Mai
1956, prin HCM 890 / 1956 – n.r.]
“Patru” – 27 / 28 Mai 1949: Secţiunea de Ştiinţe Tehnice şi
Agricole a Academiei R.P.R. propune înfiinţarea unui Institut
de Fizică drept institut al Academiei. Propunerea este dezbătută şi votată în şedinţa Plenului Academiei R.P.R. în cadrul
sesiunii generale din 27 Mai 1949. În aceeaşi şedinţă, Prezidiul a fost împuternicit să ia toate măsurile pentru punerea în
funcţiune a Institutului şi să alcătuiască Regulamentul după
principiile generale adoptate la întocmirea Regulamentului […] de Energetică. În extrasul după Raportul întocmit în
28 Mai 1949 pe baza Procesului Verbal al şedinţei Plenului
Academiei R.P.R., Dl. S. Stoilov, luând cuvântul la discuţia Procesului Verbal în calitate de preşedinte al Secţiei de Ştiinţe
Matematice, Fizice şi Chimice, îşi exprimă mulţumirea faţă de
hotărârea prin care plenul, la propunerea Secţiunii de Ştiinţe
Tehnice şi Agricole, a aprobat înfiinţarea Institutului de Fizică.
“Trei” – 29 Iunie 1949: În baza împuternicirii, Prezidiul Academiei R.P.R., în şedinţa de la 29 Iunie 1949 a întocmit, perfectat şi aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
al Institutului şi a hotărât să încredinţeze conducerea Profesorului Horia Hulubei. Se poate presupune, pe baza acestor
date (dar urmează a fi dovedit prin documente, în măsura în
care acestea sunt accesibile!), că episodul de eliberare şi începere a repunerii în drepturi a Profesorului Hulubei a avut loc
până în data de 6 iulie 1949.
“Doi” – 6 Iulie 1949: Comunicarea acestei decizii şi Regulamentul i-au fost transmise Profesorului Hulubei prin adresa
din 6 Iulie 1949, semnată de Preşedintele Academiei R.P.R.,
Prof. Traian Săvulescu. Prin această adresă este rugat să întocmească şi să înainteze Prezidiului Academiei R.P.R. cât mai
curând posibil Planul de Organizare al Institutului, Programul
său de Activitate şi propunerile domniei sale cu privire la “Investiţiunile” ce sunt necesare organizării şi punerii în funcţiu-

ne a Institutului.
“Unu” – 1 Septembrie 1949: Sub conducerea Profesorului
Horia Hulubei ca Director, Institutul de Fizică şi-a început activitatea în septembrie 1949 cu mijloace restrânse şi cadre puţine. Sediul său iniţial a fost în localul Academiei R.P.R. din Calea
Victoriei nr. 125 Bucureşti şi se compunea dintr-o cameră. “El
[…] a pregătit prima echipă de fizicieni cercetători şi la 1 Septembrie 1949 a pornit oficial – adică financiar – Institutul de
Fizică al Academiei la Măgurele!” (Mircea Oncescu, CdF nr. 30).
“Ignition” – Septembrie/Decembrie 1949: Din punct de
vedere financiar, el a funcţionat în perioada SeptembrieDecembrie 1949 cu o situaţie provizorie, schema organizatorică intrând în funcţiune în Ianuarie 1950. Clădirea administrativă şi biblioteca au funcţionat în imobilul aflat la intersecţia străzii Mihai Eminescu cu strada Polonă din Bucureşti.
Această locaţie reprezintă, într-o interpretare istorică, “intersecţia” dintre destinele lui Mihai Eminescu, autorul “Scrisorii a IV-a”, publicată în “Convorbiri Literare” la 1 Septembrie
1881, presupusă a fi total sau parţial inspirată de Parcul Oteteleşanu de pe domeniul cu acelaşi nume, revenit din 1949
Institutului de Fizică al Academiei R.P.R., pe de o parte, şi al
Mariei Skłodowska Curie, de origine poloneză, naturalizată ca
fizician francez, cea care a condus pionieratul în cercetările
privind radioactivitatea. A fost prima femeie care a obţinut
două Premii Nobel, în două domenii ştiinţifice diferite: fizică
şi chimie.
Prin aceeaşi paralelă cu experienţa americană privind misiunile spaţiale, închei acest Editorial CdF 85 menţionând un
alt apogeu comun: ultima misiune spaţială pe suprafaţa Lunii,
în 11 Decembrie 1972 / vizita astronautului Eugene Cernan
“The Last Man on the Moon” la IFA, şi întâlnirea cu Profesorul
Ioan Ursu, Director General IFA, în 27 Septembrie 1974.
Iar dacă 11 Decembrie 1972 a oferit omenirii acea imagine “Blue Marble” a Pământului aflat în deplina sa plenitudine,

Intersecţia străzii Mihai Eminescu cu strada Polonă în zilele noastre
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Conducerea IFA sub Profesorul Ioan Ursu, în faţa machetei Platformei de Fizică de la Măgurele

22 Octombrie 1974 a oferit imaginea emblematică a inaugurării Centrului Naţional de Fizică ce marchează şi acum, după
aproape 45 de ani, Platforma de Fizică de la Măgurele.
În ultimii 10-15 ani am petrecut multe ore, în diverse locaţii, în căutarea adevărului obiectiv surprins în documentele
vremii şi în arhive. O experienţă interesantă a fost cercetarea
colecţiei de la Monitorul Oficial al României. Am trăit un sentiment plăcut şi inedit constatând că studiul documentelor
vremii reprezintă analiza unei feţe vii, nevăzute a istoriei; ele
exprimă cerinţele, zbaterile, preocupările societăţii româneşti,
în pagini a căror lectură îţi dă senzaţia unui drum parcurs
peste ani alături de oameni reali, de prefaceri ale societăţii,
de decizii ale lor ce au clădit paginile istoriei recente şi contemporane ale României până la Continuum-ul prezentului.
Într-o ultimă paralelă, aş putea spune că, la fel ca şi colecţia
Monitorului Oficial al României (şi denumirile lui trecute), colecţia revistei “Curierul de Fizică”, din 1990 şi până în prezent,
reprezintă o consemnare continuă, directă, vie a istoriei fizicii
de la Măgurele, din România şi chiar din lume.
Pentru a face o prezentare a istoriei Fizicii la Măgurele,
lansăm simplu o invitaţie printr-un “Cap de Afiş” într-o incursiune în colecţia CdF 1-84, la adresa <curieruldefizica.nipne.ro>.
Acest număr 85 continuă Anul Jubiliar şi prin prezentări
ale unor secvenţe de istorie ale Institutului de Fizică Bucureşti al Academiei R.P.R. (IFB), desprins din Institutul de Fizică
al Academiei R.P.R. în 1956, ale Secţiei de la Cluj înfiinţată în
1950 sub Institutul de Fizică al Academiei R.P.R., dar şi ale “Ultimei planete de la Soare”, alipită în Decembrie 1973, şi anume
“Laboratoarele de fizică din centrul de cercetări tehnice şi fizi-

ce” de la Iaşi, o invitaţie – omagiu de participare la alcătuirea
acestui număr al revistei, în semn de mulţumire pentru acest
istoric nucleu de cultură, învăţământ şi ştiinţă care ni l-a furnizat nouă tuturor pe Profesorul Hulubei - Iaşiul.
Despre IFB şi institutele derivate, respectiv IFTM / INCDFM
puteţi citi articole în numerele: 1, 2, 5, 6, 8, 13, 15, 16, 19, 21, 25,
27, Supliment 1998, 30, 34, 38, 41, 44, 50, 54, 55, 57, 62, 63, 64,
65, 68, 69, 70, 72, 73, 83, 84.
Despre Secţia de la Cluj, devenită Secţia V Cluj după 1956,
apoi Secţia VI, Institutul pentru Izotopi Stabili Cluj-Napoca,
apoi ITIM şi INCDTIM puteţi citi articole în numerele: 3, 4, 6, 15,
20, 21, 24, 26, 59, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 78.
Despre Laboratoarele de fizică din centrul de cercetări
tehnice şi fizice de la Iaşi, respectiv Centrul de Cercetări Tehnice şi Fizice Iaşi, Centrul de Fizică Tehnică Iaşi sau Institutul
Naţional de C&D pentru Fizică Tehnică INCDFT-IFT Iaşi puteţi
citi articole în numerele: 2, 13, 14, 15, 30, 36, 39, 46, Supliment
1998.
Lectură plăcută; ne vom “revedea” la numărul din Decembrie 2019, CdF 86!
Ţinând cont că Institutul a intrat complet în linie dreaptă
începând cu Ianuarie 1950, iar că “În toamna anului 1950
s-a pus problema mutării Institutului la noul sediu din comuna Măgurele, la 15 km de centrul Bucureştiului […]”, Jubileul
va continua în 2020!

4

Curierul de Fizică / nr. 85 / Septembrie 2019

Corina Simion, Redactor Şef CdF

La prima Aniversare a 40 de ani a înfiinţării Institutului de Fizică la Măgurele, ţinută de fapt la 11 Aprilie 1990, Academicianul Radu
Grigorovici considera că „A mai rămas totuşi o suspiciune cu privire la participarea [în contextul istoric şi politic al acelor vremuri – n.r.],
îndeosebi a unor tineri, de origine socială pretins „nesănătoasă”, la o cercetare considerată drept extrem de sensibilă din punctul de
vedere al securităţii [este vorba despre momentul scindării din 1956 al Institutului de Fizică al Academiei R.P.R. în IFA şi IFB – n.r.]. Prin
separarea Institutului de Fizică al Academiei din Bucureşti, deci IFB, de IFA, s-a realizat un fel de „coş de gunoi” în care puteau fi folosiţi
oameni politiceşte nesiguri la cercetări de importanţă minoră, puţin costisitoare” (vezi CdF 1). Pe de altă parte, din scrierile şi povestirile
martorilor direcţi ai acelor vremuri aflăm că Profesorul Horia Hulubei şi Profesorul Eugen Bădăreu, viitor Director General al IFB, au încercat să „salveze” aceşti tineri în primul rând de la a fi daţi afară (cu consecinţele extrem de dure pentru atunci) (vezi CdF 27). Profesorul
Mircea Oncescu, „filtrând” sentimentele şi resentimentele strânse în timp şi manifestate în primii ani ai deceniului `90, concluziona la
rândul său în acest număr CdF 27 din Decembrie 1998: „[...] Această rupere s-a datorat unor cerinţe specifice acelor vremuri, privite astăzi
ca anacronice. La cerinţa guvernanţilor de atunci – ai regimului comunist – ca la Măgurele să nu lucreze cercetători cu „originea socială
nesănătoasă”, profesorii Horia Hulubei şi Eugen Bădărău au găsit soluţia plecării IFB-ului de la Măgurele [...]”. Discuţia, prezentată într-un
dialog imaginar de către domnul Mihai Popescu, cu o carieră strălucită la IFB şi apoi IFTM / INCDFM, în cartea sa „Şoapta Demiurgului”
publicată în 2001, este grăitoare în acest sens.
În comparaţie cu „IFA”, „şoapta IFB-ului” s-a stins demult; cu greu se mai găsesc dovezi directe prin arhive, cum la fel de greu se mai
găsesc la acest ceas aniversar, oamenii care au trăit atunci, direct, aceste vremuri; indiferent că au avut origine „nesănătoasă” sau „sănătoasă”, au lucrat asiduu, obsesiv, cot la cot şi fără poate a se pune prea mult în lumină amintirea lor în vremurile noastre. Ei, împreună,
au „cristalizat” „Mica Elveţie” a Platformei de Fizică de la Măgurele – INCDFM-ul!
Să îi ascultăm în acest „dialog” imaginar peste timp...

Amintiri despre Profesorul Horia Hulubei
În anul 1932, tatăl meu, conferenţiar la Catedra de Chimie Organică a Universităţii din Iaşi, a obţinut o bursă de un
an la renumitul Collège de France, din Paris. Am plecat, toată
familia, din Iaşi, pe la sfârşitul lunii septembrie, spre Paris prin
Cernăuţi. Am făcut un popas la Berlin, ca să vizităm faimoasa
grădină zoologică Tiergarten. Apoi, ne-am continuat drumul
spre Paris. Odată ajunşi în oraşul luminilor, tragem la hotelul
Hotel de l’Avenir aflat pe strada Gay Lussac, colţ cu strada des
Urssulines, unde locuia de mai mult timp bunul coleg şi prieten al tatei, Horia Hulubei. Atunci l-am cunoscut pentru prima
oară pe doctorandul Horia Hulubei, care ocupa camera 10, la
primul etaj al hotelului.
Noi ne-am instalat în camera alăturată (se pare, nr. 9). Alături de camera noastră se afla o mică încăpere care servea
drept bucătărie şi sufragerie. Aici rămâneam adesea, până
târziu în noapte, ascultând poveştile fermecătoare ale lui Hulubei. Profesorul avea un talent deosebit de povestitor. Îl ascultai cu plăcere ore în şir.
Uneori, serile plecam, doar eu cu tata şi Hulubei (fără
cucoane), în strada Montparnasse sau în Place Pigalle, unde
găseam fel de fel de distracţii. Iată, de pildă, la un stand era
atârnată de un fir subţire, o sticlă de şampanie. Cel care reuşea să rupă firul trăgând cu puşca, câştiga şampania. Hulubei
a rupt din prima încercare firul, spre surprinderea patronului.
Pe unul dintre marile bulevarde se afla renumitul palat
Gorliz, unde se aflau standuri cu diferite produse. Aici am simţit pentru prima oară mirosul lavandei. Se ofereau nişte recipiente mici, care aveau un fir legat de dop, cu care puteai să-ţi
parfumezi hainele cu parfum de levănţică.
Hotelul de l’Avenir era situat foarte aproape (circa 300 m)
de Laboratorul unde Hulubei îşi pregătea teza de doctorat
sub conducerea profesorului Jean Perrin, care îi pusese la dispoziţie o cameră goală, pe care treptat Hulubei a umplut-o
cu aparatură. Laboratorul se afla într-o curte pe strada care azi
se cheamă strada Pierre şi Marie Curie. Colaboratoarea lui Hu-

lubei era Yvette Cauchois, care la acea vreme avea 25 de ani.
De multe ori, când Yvette trecea spre casă, la ora prânzului,
ne făcea o vizită la hotel. Se împrietenise cu mama, prietenie
care a durat până la dispariţia mamei în 1988. Yvette s-a ataşat
foarte mult de România, încât a ţinut să fie înmormântată în
Maramureş, la mânâstirea Bârsana.
Îmi amintesc că am construit cu ajutorul lui Hulubei un
aparat de radio cu galenă. Ajutorul lui a constat nu numai în
sfaturi, ci şi în piese. Hulubei avea în laborator un sertar plin
cu tot felul de piese. După ce radioul a fost gata, nu ştiu cum
făcea că prindeam aproape numai muzică de operă.
Odată, am primit o maşinuţă, care nu avea nici un sistem
de propulsie. Atunci mi-a venit ideea să iau un elastic şi să-l
leg la un capăt pe maşină, iar celălalt capăt l-am răsucit pe
axul din spate. Reuşisem, astfel, să fac ca maşina să se deplaseze cu o viteză semnificativă pe o distanţă destul de mare.
Când Hulubei a văzut realizarea mea, a zis că aceasta este o
invenţie şi că trebuie să fie brevetată. Am fost foarte mândru
de aprecierea prietenului tatei.
În anul 1939, Hulubei era deja în ţară şi era professor la
Universitatea din Iaşi. Obiceiul era să se ia masa la ora 13.
După amiază se continua activitatea. Hulubei locuia în Tătăraşi, cartier al Iaşului situat la mare distanţă de Universitate.
Aşa că venea regulat la noi la masă şi se odihnea puţin
înainte de a-şi relua activitatea.
Într-o zi, înainte de Paşte, a venit femeia, care ne aducea
de la ţară brânza şi smântâna. A adus şi un miel, ca să-l sacrifice. Aflând Hulubei ce îl aşteapta pe bietul miel, s-a oferit
să achite el preţul mielului şi i-a spus femeii să îl ducă înapoi
acasă şi să aibă grijă de el. În anul următor ne trezim la poartă
cu o căruţă, cu femeia şi cu mielul salvat de Hulubei, care devenise acum un berbec de toată frumuseţea.
În anul 1943 am dat examen de admitere la Politehnica
din Bucureşti. Examenul consta din opt probe şi dura patru
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Amintiri despre IFB (Institutul de Fizică Bucureşti). I.
În 1949 ia fiinţă Institutul de Fizică al Academiei R.P.R. la
iniţiativa Profesorului Horia Hulubei. Avea sediul Administrativ în strada Mihai Eminescu într-o casă în stil oarecum românesc, situată la intersecţia cu strada Polonă. Aici era şi Biblioteca Institutului. Cercetătorii, în majoritate cadre didactice,
îşi desfăşurau activitatea în laboratoarele Universităţii până la
mutarea la Măgurele.
În 1956, Institutul se scindează în Institutul de Fizică
Atomică (IFA), cu sediul la Măgurele, sub conducerea
Profesorului Horia Hulubei, şi Institutul de Fizică Bucureşti
(IFB) fără sediu la acea vreme, cercetătorii fiind răspîndiţi
în continuare în clădirea Universităţii. Director este numit
Profesorul Eugen Bădărău.
Din 1957 încep şi eu să lucrez la IFB în calitate de colaborator al Profesorului Theodor V. Ionescu, care de altfel s-a ocupat şi de angajarea mea ca cercetător cu jumătate de normă.
Tot în cadrul Institutului mai lucra şi inginerul Paul Ştubei şi el
tot ca un colaborator a Profesorului Th. V. Ionescu, însă el a
renunţat la Institut când s-a obţinut noul sediu din Calea Victoriei. În acea vreme, eu eram angajat la Laboratorul Central
de Cercetări de Telecomunicaţii din Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor. La terminarea programului veneam imediat
acasă, mîncam şi o porneam direct la Universitate unde mă
aştepta nerăbdător Profesorul Th. V. Ionescu ca să ne apucăm
de treabă. Profesorul realizase cu mijloace modeste un inscriptor XY folosind un instrument de măsură (100 microAmperi) căruia i-a ataşat o oglindă pe echipamentul mobil, iar
o sursă de lumină dădea un fascicol îngust ce se reflecta pe
oglindă şi impresiona o hârtie fotografică (seismo brom) şi reprezenta axa Y. Axa Z o forma o altă oglindă fixată pe un ax
care se rotea o dată cu rotorul unui condensator variabil ce
determina frecvenţa de oscilaţie a unui oscilator echipat cu
trioda “ghindă” 955. Curentul de grilă al triodei oscilator varia
funcţie de absorbţia de energie produsă de un alt rezonator
cuplat cu oscilatorul. Acest curent se aplica pe axa Y a inscriptorului descris mai sus. Domeniul de frecvenţă al oscilatorului
depindea de bobina cu care era echipat oscilatorul. Bobina
oscilatorului înfăşura un tub de descărcare cu un diametru de
25cm şi o lungime de 1m. Domeniul de frecvenţe investigat
a fost cuprins între 3 şi 44MHz. Urmăream absorbţia funcţie
de frecvenţa produsă de gazul ionizat. După fiecare determinare trebuia scoasă hârtia fotografică şi developată spre a vedea cum se prezintă absorbţia datorită gazului ionizat cuplat
cu oscilatorul în domeniul de frecvenţă investigat. E greu de
imaginat nerăbdarea Profesorului până reuşeam să developez filmul ca să vadă rezultatul determinării.
În 1959 am reuşit să ocup prin concurs postul de cercetător şi m-am transferat de la Poştă la IFB cu normă întreagă.
Între timp, Institutul a obţinut un sediu pe Calea Victoriei
la numărul 114. Practic stăteam toată ziua la Institut. Masa o
luam la restaurantul cu autoservire din Piaţa Sălii Palatului. A

urmat o perioadă de înzestrare. În general, nu erau probleme
cu aparatura din est, aşa că am umplut laboratorul cu tot felul
de aparate. La început Secţia de Electricitate a cărui şef era
Profesorul Th. V. Ionescu avea patru camere din care una foarte mare. Cu timpul, dezvoltându-se alte laboratoare noi, am
rămas cu o singură cameră, iar Profesorul a plecat la Secţia
de Geofizică a Academiei, şi eu am devenit şeful colectivului
de cercetare, care era format la un anumit moment din cercetătorii Silviu Mandache şi Emil Rodean, cât şi din tehnicienii
Maria Potop şi tehnicianul extraordinar de priceput şi activ,
Mircea Olteiu. Emil Rodean era secretar la BOB pe Institut, lucru ce a făcut posibilă înzestrarea colectivului cu un sintetizor
de frecvenţă Schlumberger foarte performant, care a permis
mai târziu să realizez măsurări cu hidrogen. Nu după multă
vreme, Emil Rodean a plecat la Institutul de Energetică unde
a şi dat doctoratul.
În 1969 am rămas numai eu şi cu Mircea Olteiu, ca după
obţinerea titlului de Doctor în aprilie acelaşi an să vină în colectiv fiziciana Viorica Gheorghe cu care am reuşit să facem
mai multe lucrări de diagnoză a plasmei, cât şi studierea oscilaţiilor de foarte înaltă frecvenţă ce apar într-o descărcare cu
catod dublu. Rezultatele au fost comunicate la Tenth International Conference on Phenomena in Ionized Gases, Oxford
(1971) şi la International Conference on Gas Discharges, London (1970), şi au făcut obiectul unor articole în International
Journal of Electronics şi CR Acad. Sci. Paris.
Începe a se pune accent pe microproducţie şi colaborare
cu industria. Pentru a satisface această directivă, am construit
o linie de măsură pentru Uzinele Electronica şi una pentru
Facultatea de Fizică a Universităţii Bucureşti. Linia de Măsură
este un dispozitiv ce serveşte la măsurarea cu mare precizie a
impedanţelor în radiofrecvenţă.
Voi menţiona că se crease în Institut un mediu propice
cercetării. În fiecare miercuri, la ora 18, avea loc prezentarea
unei lucrări ce urma să fie trimisă spre publicare sau o prelegere asupra unui subiect de actualitate. În acest mod eram
informaţi asupra activităţii fiecărui colectiv.
În jurul anului 1960, o parte însemnată din colectivele de
cercetare se hotărăsc să se ocupe de studiul semiconductorilor. Cum nimeni nu era specialist în acest domeniu, s-au
organizat seminarii spre a se lua cunoştinţă cu noul domeniu
de cercetare. În cadrul acestor seminarii am făcut şi eu patru
lecţii despre utilizarea tranzistorilor. Subiectul era destul de
nou la acea dată, însă am avut noroc că în revista Nachrihtentechnik la care eram abonat tocmai se publica o serie de
articole pe această temă.
În 1970, Viorica Gheorghe susţine teza de doctorat sub
conducerea Profesorului G. Brătescu. În acelaşi an a suflat un
vânt de libertate. Am fost o săptămînă în Iugoslavia la Belgrad, Zagreb şi Lubliana împreună cu Directorul Ioviţ Popescu. Peste tot am fost foarte bine primiţi. La acea vreme, la noi

6

Curierul de Fizică / nr. 85 / Septembrie 2019

se cam făcea foame, în timp ce în Iugoslavia se găseau de
toate şi prezentate foarte civilizat, ca în Apus! Spre sfârşitul
anului, colegul meu C. Ghiţă află la Academie, forul nostru
tutelar la acea dată, că nu s-a efectuat un stagiu de 12 luni
în Franţa şi fiind spre sfârşitul anului, se vor pierde fondurile
alocate acestui scop. Reuşeşte să obţină împărţirea banilor la
mai mulţi cercetători pentru o deplasare de o lună la Paris cu
condiţia plecării înainte de sfârşitul anului. Au plecat atunci
Luxiţa Ghiţă, Ligia Năstase, Sanda Baltog, Nicolae Niculescu
şi eu. În acel moment se afla la Paris Gelu Baltog pentru un
stagiu de lucru mai lung. Până în 5 ianuarie nu era nici o activitate la Orsay, lucru ce mi-a permis să hoinăresc prin Paris şi
să vizitez mai multe muzee. După 5 ianuarie s-a reluat lucrul
la Orsay şi eu am apelat la Profesorul Albert Septier, Directorul
Institute d’Éléctronique Fondaméntale care, foarte amabil, a
mers cu mine prin Institut şi m-a pus în contact cu cercetătorii
din diferite Laboratoare. Am făcut şi o comunicare intitulată:
„Études des Plasmas par Hautes Frequences” la care am avut
o numeroasă asistenţă. Cu ocazia vizitării Institutului, am aflat
de existenţa maserului cu hidrogen. Acest lucru mi-a permis
să fac un stagiu de lucru de un an (1973) la acest Institut şi
totodată maserul cu hidrogen a devenit pentru mulţi ani
preocuparea de bază a colectivului care s-a numit din acest
motiv: „Orologiu Atomic”. În 1970, Viorica Gheorghe a plecat
la Dubna unde a stat până în 1974.
La înapoierea de la Paris, în ianuarie 1971, Institutul era în
plină mutare din Calea Victoriei în Militari, peste drum de Autogară, într-o clădire construită special pentru Institutul nostru. La puţin timp după mutare, colectivul se măreşte prin angajarea proaspătului absolvent, fizicianul Liviu Giurgiu, iar un
an mai târziu se alătură colectivului nostru şi fiziciana Cipriana
Mandache. Înainte de mutare, Profesorul Eugen Bădărău s-a
pensionat şi noul nostru Director a devenit Profesorul Florin
Ciorăscu.
Înainte de plecarea în Franţa, am început construirea
primului maser pe baza datelor din literatură. La înapoierea
după stagiul de lucru din Franţa, în ianuarie 1974, am definitivat construcţia primului maser şi am reuşit să obţin efectul
maser, după o muncă titanică, practic neîntreruptă zi – noapte, circa o lună, împreună cu colegul meu Liviu Giurgiu. La
realizarea primului maser a avut o contribuţie importantă şi
tehnicianul Mircea Olteiu, prin talentul şi deosebita lui îndemânare. Când am montat cavitatea rezonantă a maserului
era vară şi foarte cald, iar noaptea, fiind deschise ferestrele, ne
bombardau nişte gândaci negri care, cum se loveau de ceva,
cum cădeau pe jos şi acolo rămâneau, astfel că până dimineaţa era totul negru pe jos. Surpriza a fost când, după mai
bine de 6 luni, a trebuit să deschidem cavitatea rezonantă şi
am găsit în ea un fluture cu aripile verzi, transparente. Cînd
soarta îţi este favorabilă, orice a-i face, totul se termină bine!
Între timp, colectivul s-a mărit şi prin revenirea în ţară a
Vioricăi Gheorghe de la Dubna.
Clădirea, noul sediu, era foarte bine proiectată, dar cu trecerea timpului a devenit neîncăpătoare şi, în 1974, ne mutăm
pe Platforma Măgurele unde, pentru colectivul nostru, au

fost rezervate trei camere mici şi două mari. Se putea lucra
bine acum. Colectivul se măreşte în continuare ca urmare a
construirii unui maser pentru Institutul Naţional de Metrologie (M3) şi a altui maser (M4) pentru Facultatea de Fizică a
Universităţii Bucureşti. Noii noştri colegi sunt tehnicienii Dorel
Guinrbedan şi Ştefan Rădan.
În 1977 are loc faimosul cutremur; la noi în Institut nu a
făcut prea multe pagube, însă ne-a lăsat fără Director, Florin
Ciorăscu murind datorită prăbuşirii blocului în care locuia. În
colectivul nostru doar maserul (M3), care era în construcţie,
s-a răsturnat peste o masă fără a cauza mari stricăciuni.
Anul 1977 a marcat şi sfîrşitul IFB-ului. O parte din colective trec la noul Institut care ia naştere şi se ocupă de fizica
materialelor (IFTM) care, de fapt, este urmaşul IFB-ului. Colectivul nostru în schimb a trecut la nou înfiinţatul IFTAR, adică
Institutul de Fizica şi Tehnologia Aparatelor cu Radiaţii. Dar de
aici începe altă poveste, aşa că mă opresc.
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Octav Gheorghiu
(text preluat integral din CdF 62)

Amintiri despre IFB (Institutul de Fizică Bucureşti). II.
Dr. T. Boţilă s-a născut în 1935 august 7, în Satul Cârceni,
Comuna Grozeşti, Judeţul Mehedinţi. După terminarea a 5
clase primare la şcoala din sat se înscrie, în 1946, la cursurile
liceale ale “Colegiului Naţional Carol I” din Craiova unde
urmează cursurile până în anul 1948, inclusiv, când după
reforma învăţământului realizat de noul sistem social este
nevoit să urmeze clasa a 7a elementară la şcoala generală din
Com. Bărăscu, Judeţul Gorj. Între anii 1949 - 1952 urmează
cursurile Şcolii Profesionale CFR din Turnu Severin. După
absolvirea şcolii lucrează ca electrician instalaţii electrice,
bobinaj motoare şi transformatoare electrice în atelierele CFR
din Turnu Severin. În paralel urmează cursurile serale la Liceul
Traian din acelaşi oraş. În 1955, în urma concursului este admis
să urmeze cursurile Facultăţii de Matematică - Fizică, secţia
Fizică, din cadrul Universităţii Bucureşti.
După absolvirea Facultăţii, în anul 1960 este repartizat
şi angajat prin concurs la Institutul de Fizică Bucureşti
al Academiei Române, proaspăt înfiinţat în 1955 / 1956,
actualmente Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare
pentru Fizica Materialelor (INCDFM) din Măgurele, Judeţul Ilfov,
în laboratorul de straturi subţiri, devenit ulterior laboratorul
de semiconductori, condus de Prof. Radu Grigorovici.
În primii doi ani de cercetare, Dr. Toni Boţilă a colaborat
la caracterizarea unor straturi subţiri metalice de Aluminiu
şi Beriliu. Atmosfera academică din Institut şi colaborarea
ştiinţifică cu Prof. Radu Grigorovici, Dr. Natan Croitoru, Dr.
Andrei Devenyi şi mai apoi Dr. Anina Vancu, Dr. Lili Vescan şi
alţii au făcut să-i crească lui T. Boţilă încrederea în sine. În anul
1963 se înscrie la doctorat şi primeşte ca temă “Fenomene
fotoelectrice în nanocristale de KRS-5 (cristale mixte TlITlBr). Între timp, studiază diferite efecte fotoelectrice în
semiconductori amorfi. Observă că în materialul KRS-5, în
timpul aplicării unui câmp electric extern, apare fenomenul

de electroliză (migrarea ionilor în câmpul electric, chiar şi la
temperaturi sub cea a camerei) în urma căreia se modifică
puternic parametrii fotoelectrici, în special timpul de relaxare
a fotoconducţiei (creşte cu 3 - 4 ordine de mărime). Autorul
realizează că prin electroliză se introduc noi defecte ce
acţionează ca nivele de captură suplimentare în material.
În anul 1965, absolut din întâmplare, T. Boţilă a observat în
KRS-5 un fenomen mai ciudat, şi care se manifestă mai rar, în
special în semiconductorii cu bandă interzisă mai largă (peste
2 eV), şi anume “Extincţia infraroşie a Fotoconducţiei Intrinseci”
[1]. În acei ani, în Institutul de Fizică, pentru măsurători în vid
şi la temperaturi scăzute (azot lichid), nu existau criostate
metalice din inox, ci criostate din sticlă resistente la şocuri
termice, realizate de pricepuţi meşteri sticlari ai Institutului
(Grecu Ioan şi Mesner Mihai). Aceste criostate din sticlă
aveau dezavantajul că erau dificil de ecranat contra undelor
electromagnetice, inclusiv luminoase. Cum materialul KRS5 la temperatura azotului lichid era foarte sensibil la orice
licăr parazit de lumină, şi care perturba experimentele, toate
măsurătorile la N2 lichid erau făcute noaptea în întuneric şi
cu o mai pronunţată “linişte electromagnetică”. Ca să nu-l
apuce somnul noaptea şi singur în timpul măsurătorilor, T.
Boţilă cânta la fluier (învăţase de mic să cânte la fluier pe când
păştea oile pe dealurile satului natal oltenesc Cârceni). În cazul
măsurătorilor de distribuţie spectrală a concentraţiei intrinseci
la schimbarea lungimii de undă a radiaţiei incidente pe probă,
pentru a citi indicaţia acului instrumentului (instrument
analog) care arăta mărimea semnalului fotoelectric, aprindea
pentru scurt timp beculeţul de control al instrumentului
de măsură, care emitea o lumină roşie, şi care era în afara
domeniului de distribuţie spectrală (spre infraroşu) a
fotoconducţiei. În momentul aprinderii beculeţului, observa
o puternică deviaţie a acului instrumentului, în sensul scăderii

continuare din pag. 5 
zile. A doua zi de examen, încântat de rezultatul obţinut, am
încercat să-mi exprim bucuria în mod efuziv. Atunci, asistentul supraveghetor, care se afla chiar în spatele meu m-a scos
din examen. Am telefonat imediat profesorului H. Hulubei,
care pe atunci era rectorul Universităţii din Bucureşti. Hulubei
a luat legătura cu profesorul Teodorescu, rectorul Politehnicii, care a fost de acord să continui examenul cu condiţia ca,
la cele două probe din ziua cu ghinion, să fiu notat cu zero.
Ca atare nu am reuşit să obţin decât 98 de puncte. Punctajul
necesar pentru a fi admis la Secţia de Electromecanică era
de 100 de puncte. Nu am mai aşteptat rezultatul, ci m-am
prezentat la concursul de la Politehnica din Cernăuţi, unde
am ieşit pe locul al doilea.
În 1959 am reuşit la examenul de cercetător la Institutul
de Fizică Bucureşti (IFB), dar numirea mea întârzia. Evident,
m-am adresat iar profesorului Hulubei, care a pus mâna pe
telefon şi a dat dispoziţie şefului de cadre Parmac să facă ime-

diat formele de angajare, ceea ce s-a şi întâmplat.
După începerea activităţii la IFB, prof. Th. V. Ionescu l-a
adus pe Hulubei ca să-i arate cum s-a instalat. Se pare că prof.
Hulubei a fost impresionat de zestrea adunată de noi, fiindcă
Th. V. Ionescu îi spune la un moment dat că avem filtru “trece
sus” şi “trece jos”, şi că i-a făcut cadou lui Grumăzescu, cercetător ce se ocupa de acustică, un filtru. Hulubei a adăugat:
Desigur, unul “trece jos”.
În toamna anului 1972 Hulubei moare. Slujba de înmormântare la Cimitirul Belu Militar s-a făcut cu onorul cuvenit
cu salve de tun, pentru că în primul război mondial Hulubei
servise ca aviator militar în aviaţia franceză.
Dispariţia prof. Hulubei a fost anunţată la radio şi pe prima pagină a celor mai importante ziare din acea vreme:
Scânteia şi România Liberă. Am trimis câte un exemplar la
Paris, domnişoarei Yvette Cauchois.
Octav Gheorghiu (text integral preluat din CdF 56)
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semnalului fotoelectric dat de lungimea de undă incidentă
pe probă. Într-o discuţie cu Prof. Radu Grigorovici, relatând
fenomenul observat, acesta, dând dovadă de corectitudine
ştiinţifică şi probitate profesională (plagiatul nu era la modă!),
i-a spus: “Da, Toni, este un fenomen interesant şi spectaculos,
dar fii atent şi caută în literatură să nu-l fi observat şi alţii
înaintea ta!”. Şi într-adevăr, fenomenul fusese observat mai
devreme şi explicat de Prof. R. Bube la Princeton University
(USA) prin prezenţa unui sistem de nivele de captură a
purtătorilor de sarcină.
Datorită faptului că fenomenele tranzitorii din diferite
structuri semiconductoare (dispozitive macro-, micro- sau
nanometrice) sunt guvernate de prezenţa unor nivele de
captură a purtătorilor de sarcină (electroni şi goluri), Dr. Toni
Boţilă îşi îndreaptă atenţia către punerea în evidenţă a acestui
tip de defecte electric active.
Metodele cele mai răspândite în acel moment (şi în
prezent) de investigare a nivelelor de captură erau: metoda
curenţilor de depolarizare termostimulată - CDTS (în urma
polarizării probei cu câmp electric extern în întuneric sau/
şi cu iluminare) şi metoda curenţilor termostimulaţi – TSC
(în care în timpul termostimulării se aplică un câmp electric
extern). În metoda CDTS se măsoară curentul de scurt circuit
în timpul termostimulării, însă prezintă dezavantajul că nu se
poate face diferenţa dintre curentul termoionic (de revenire a
ionilor în poziţia de echilibru), de curentul dat de reorientarea
unor eventuali dipoli în material, şi curentul de interes dat de
eliberarea purtătorilor de sarcină de pe nivele de captură. În
cazul metodei TSC pot fi puse în evidenţă numai nivele puţin
adânci. Pentru a elimina aceste dezavantaje, T. Boţilă propune
o nouă metodă de investigare a nivelelor de captură în corp
solid, metodă fără câmp electric aplicat din exterior (Zero Bias
Method). Metoda este publicată de T. Boţilă în două lucrări în
1973 [2, 3], şi constituie o parte din teza de doctorat susţinută
în anul 1974. Originalitatea metodei consta în procedura
experimentală propusă pentru a detecta semnale electrice
produse de defecte electric active în lipsa unui câmp aplicat
chiar şi pe probe cu caracteristici ohmice. În acest caz, ideea
de bază a metodei este de a efectua o umplere neuniformă a
capcanelor (cu purtători de neechilibru) la temperaturi joase.
Astfel, neomogenitatea distribuţiei de sarcină capturată pe
defecte va conduce la apariţia unui câmp intern “îngheţat” ce
face posibilă măsurarea unui curent electric datorat emisiei
de purtători de pe capcane, prin stimulare termică sau
optică (foto-stimulare). Procedura de umplere neomogenă
a defectelor consta în iluminarea materialului cu lungimi de
undă care să permită generarea de purtători de neechilibru
în material, dar nu uniform în tot volumul probei (iluminare
cu energie mai mare decât banda interzisă a materialului
investigat). În probe neomogene, care au deja câmpuri
interne, cum ar fi heterostructuri sau joncţiuni, o iluminare
neuniformă nu mai este necesară pentru a colecta purtătorii
de neechilibru . Astfel, autorul elaborează două mecanisme:
pentru structuri omogen (în care nivelele de captură sunt
distribuite în mod uniform) şi pentru structuri neomogene

(în care nivelele de captură sunt distribuite în mod neuniform
sau sunt structuri redresoare, heterostructuri, etc.). Aceste
proceduri experimentale conduc la o sensibilitate şi rezoluţie
de semnal semnificativ mai mare decât cea obţinută prin
aplicarea metodei clasice cu câmp extern aplicat - TSC,
curentul măsurat fiind proporţional cu pătratul concentraţiei
de defecte încărcate (~Nt2), spre deosebire de dependenţa
simplă proporţională care există în cazul metodei TSC (~Nt),
cum s-a demonstrat şi teoretic mai târziu în lucrările [4, 5]. În
plus, în cazul metodei dezvoltate de Dr. T. Boţilă nu există
curent de scurgeri (de întuneric) ca în cazul metodei TSC (cu
câmp electric extern aplicat), semnalul măsurat fiind exclusiv
dat de emisia de sarcină de pe defecte. De asemenea, autorul
foloseşte două căi pentru stimularea purtătorilor de sarcină:
pentru nivele puţin adânci (shallow traps), foloseşte metoda
curenţilor termostimulaţi fără câmp electric extern (Zero Bias
Thermally Stimulated Currents), metodă mult mai sensibilă
decât TSC; pentru nivele de captură adânci (Deep Levels),
foloseşte metoda curenţilor fotostimulaţi fără câmp electric
extern (Zero Bias Photon Stimulated Currents), în care după
încetarea iluminării, proba se păstrează la temperaturi scăzute
şi se măsoară curentul de scurt circuit prin baleierea benzii
interzise cu radiaţie în infraroşu. În perioada septembrie 1974
– septembrie 1975, domnul T. Boţilă efectuează un stagiu de
lucru la “Materials Research Laboratory” de pe lângă Penn
State University, USA, pe baza unui contract încheiat între
IFB, cu sprijinul Profesorului Radu Grigorovici şi al Profesorului
H.K. Henisch de la Penn State University. Acolo aplică metoda
“Zero Bias TSC” pe probe masive de sticle chalcogenide
(semiconductori amorfi). Având în vedere că mecanismul
esenţial în metoda elaborată de T. Boţilă este cel prin care
se obţin câmpuri electrice interne numai prin încărcarea
nivelelor de captură prin iluminare (încărcare optică), la
Conferinţa Internaţională de Semiconductori Amorfi,
Bucureşti, Septembrie 1982 [6], autorul îşi redenumeşte
metoda “Optical Charging Spectroscopy”, considerând că
această denumire reflectă mult mai corect principiul, esenţa,
noutatea şi valoarea acesteia, denumire care apare pe
numeroase lucrări publicate pe diferite materiale şi structuri
cu corp solid (monocristale de GaAs, monocristale straturi
subţiri de CdTe, detectori de particule pe bază de Siliciu, etc.).
După 23 de ani de la descoperirea acestei metode de
investigare de către Dr. T. Boţilă, W.S. Lau et al., raportează
metoda Zero Bias TSC incorect ca nouă atunci când o aplică
pe structuri nanometrice (capacităţi cuantice) cu straturi de
oxid de tantal de grosimi 8 - 10 nm [7], principiile acestei
metode fiind aceleaşi cu cele elaborate de Dr. Toni Boţilă în
1973. Astfel, metoda şi-a dovedit aplicabilitatea şi în cazul
nanomaterialelor şi nanostructurilor, fiind singura aplicabilă
în prezent pentru detecţia şi investigarea defectelor
electric active în acest nou domeniu. Motivul pentru care
alte metode, bazate pe aplicarea de câmp electric extern,
eşuează în cazul nanostructurilor se datorează efectului de
tunelare al purtătorilor de sarcină în prezenţa tensiunilor
electrice aplicate. Astfel, metoda este azi larg folosită în mai
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multe laboratoare din lume.
Începând cu anul 1976, în urma hotărârii de partid şi de
stat de a se reduce la minim şi chiar de a lichida complet
datoria externă a României, s-a decis ca o serie de institute şi
grupuri de cercetare să aibă ca obiectiv contracte de cercetare
economice în urma cărora să realizeze microproducţii de
materiale şi dispozitive de interes naţional care, fie nu se
mai dorea a fi importate, fie erau sub embargo, neputând fi
astfel cumpărate de către statul român. În această perioadă,
grupului de cercetare condus de Dr. T. Boţilă i-a revenit
sarcina unui contract încheiat cu Ministerul Apărării Naţionale
(MApN) pentru cercetare şi realizare prin microproducţie
a unor detectori din PbS pentru detecţia radiaţiei infraroşii,
cu destinaţie specială, detectori aflaţi sub embargo. Acești
detectori erau montaţi pe rachete pentru ghidarea în
infraroşu a acestora “sol - aer” şi “aer - sol”. României i s-a oferit
spre cumpărare licenţa de fabricaţie a rachetelor, dar nu şi
licenţa de fabricaţie a detectorilor din PbS aflaţi sub embargo.
Fără aceşti detectori, dispozitivele militare amintite “erau
oarbe”. Sigur că pentru grup era o sarcină dificilă deoarece
pentru aceşti detectori cu destinaţii speciale nu exista nicio
documentaţie şi nici date publicate în literatură, aceşti senzori
deosebindu-se esenţial de cei existenţi în cataloagele civile,
deosebirea esenţială fiind domeniul de distribuţie spectrală
mult deplasat spre infraroşu, precum şi mărimea semnalului
de detecţie a radiaţiei infraroşii, de zeci, sute de ori mai
mari decât cel dat de senzorii civili. Prin încercări multiple,
modificări ale reţetelor de preparare şi tratamente ulterioare,
grupul a reuşit obţinerea acestor detectori şi s-a trecut la
microproducţia acestora. Pentru stabilirea şi caracterizarea
parametrilor de detecţie, testările standard se făceau prin
iradierea detectorilor cu radiaţii infraroşii emise de un corp
negru cu temperatura de 500 K. Având în vedere că puterea
radiaţiei emise de un corp negru ideal este proporţională
cu puterea a patra a temperaturii (T4) acesteia, o condiţie
obligatorie pentru corpul negru era stabilitatea temperaturii
fără mari fluctuaţii în timpul măsurătorii. Primele testări s-au
făcut cu un corp negru fabricat în ţară, dar nu satisfăcea
condiţia de stabilitate a temperaturii (500±5 K). De aceea,
în cadrul grupului s-a realizat, în concepţie proprie, un corp
negru mult mai stabil (500 ± 0.5 K). Un rol important în
obţinerea straturilor de PbS pentru aceşti detectori l-a avut
Dna. Eugenia Penţia, chimistă de excepţie, dispăruta tragic şi
prematur la vârsta de 57 de ani, în urma unui accident rutier.
De asemenea, un rol deosebit în realizarea unor
dispozitive ajutătoare şi a microproducţiei propriu-zise l-a
avut personalul tehnic auxiliar din cadrul grupului, cu o
foarte bună pregătire profesională ca: Ion Maier – tehnician
electronist, Tomov Teodor – subinginer, Manda Mihalcea –
laborant chimist, Ion Zaharia – strungar, care în condiţii foarte
vitrege de dotare tehnică chiar au făcut minuni.
Specialiştii din MApN care participaseră, în cadrul pactului
de la Varşovia, la manevre cu dispozitive militare dotate cu
detectori de PbS, i-au mărturisit domnului Dr. T. Boţilă că
participanţi străini din cadrul pactului au rămas uimiţi de

performanţele produselor româneşti.
Desigur că există pericolul potenţial ca cercetătorii
angrenaţi în contracte economice să piardă contactul cu
cercetarea fundamentală sau aplicată, şi să iasă din literatura
de specialitate, mai ales cei care aveau contracte pentru
produse aflate sub embargo, caz în care nu puteau face
publice rezultatele cercetărilor. Grupul Domnului Dr. T. Boţilă
a fost ferit de acest pericol, având la îndemână metoda de
investigare a nivelelor de captură din corp solid, elaborată de
dânsul în 1973, metodă simplă, aplicabilă pe orice material
fără aparatură sofisticată (care oricum nu era), reuşind astfel
să publice între anii 1976 - 1980 mai multe lucrări ştiinţifice în
reviste de prestigiu, şi să participe la conferinţe internaţionale.
După 1990, Dl. Dr. Boţilă, întrebându-l pe un fost
colaborator MApN din cadrul programului “Ce au făcut
cu atâtea produse livrate de grup prin microproducţie?”,
răspunsul a fost: “Păi, Dl. Boţilă, cu ce credeţi că am contribuit
şi noi la lichidarea datoriei externe a României?!”.
Din 1990, Dr. Toni Boţilă a fost Şef al Departamentului
“Straturi Subțiri Fotoconductoare” din cadrul INCDFM, fiind şi
conducător de doctorate, în domeniul “Fizica Solidului”.
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“Some Photoelectrical Properties of KRS-5 Single
Crystals”.
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“Thermally and photon-stimulated depolarization
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depolarization currents in PbI2 single crystals polarized
by light” by T. Botila, I. Baltog, M. Constantinescu
and L. Ghita.
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method used for investigation of trapping levels,
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“Investigation of traps in amorphous semiconductors”.
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Rod al viziunii strategice a Profesorului Hulubei, încă de la începuturile Institutului de Fizică al Academiei RPR (a se vedea Editorialul
acestui număr CdF) şi al prieteniei cu Profesorul Aurel Ionescu (pentru biografie vezi CdF 4), până la moartea acestuia în 1954, dar
şi cu Dr. Silvia Ionescu (la strămutarea ei în Bucureşti, după moartea soţului, Profesorul Hulubei a rugat-o să accepte participarea la
efortul dezvoltării radiochimiei la Măgurele; pentru biografie vezi CdF 84), această “Lună Cluj” a gravitat maiestuos în jurul “Pământului
Măgurele” timp de decenii, începând cu anul 1950, până la apariţia Institutului complet independent din zilele noastre. Pentru a defini
această traiectorie de aproape 70 de ani, redăm pentru început textul Dr. Mircea Bogdan, Directorul INCDTIM din 2007. Ne pornim la
drum alături de colegii noştri din Cluj prin această “Prefaţă” la aniversarea lor de la anul, când sperăm ca paginile CdF să ofere cititorilor
şi alte consemnări din Ardeal cu ultimele lor realizări la nivelul anului 2020.
Asupra activităţii acestui centru ştiinţific situat în afara universităţii, ca şi cel din Bucureşti – Măgurele, primele consemnări de
care dispunem sunt abia din etapa istorică următoare, şi anume de pe vremea Institutului de Fizică Atomică al Academiei RPR. Este
vorba despre Ştatul de Funcţiuni IFA de la 1 Octombrie 1959 unde găsim “Secţia V Cluj” cu Şef Secţie Prof. Victor Mercea formată din
“Laboratorul A. Procese elementare de separare” sub conducerea Dr. Emilia Grecu (13 angajaţi), “Laboratorul B. Analize izotopice”, fără
şef laborator numit la acea dată (16 angajaţi), “Laboratorul C. Aplicaţia radioizotopilor la separări” sub conducerea Dr. Szabo Arpad (11
angajaţi), “Ateliere Secţia V” cu 33 de angajaţi; în total, acum 60 de ani, Secţia V era reprezentată de un număr de cca. 75 angajaţi, un
procent de aproape 8% dintr-un total de 970 de angajaţi câţi avea IFA la acea vreme.
Despre realizările acestor oameni, văzute prin ochii lor şi a altora ce i-au urmat, după 30 de ani, au consemnat amănunţit încă din
primele numere ale CdF, Dr. E. Grecu, Dr. Gh. Văsaru (Secţia V. Laboratorul A) şi Dr. C. Cuna. Vă lăsăm plăcerea să parcurgeţi CdF 3 & 4
citind Istoria ITIM Cluj la nivelul începutului anilor ’90, iar noi vom reda integral în rândurile de mai jos (pentru fotografiile menţionate
în text, a se vedea CdF 59 şi CdF 69) textele publicate cu prilejul aniversărilor de 57 şi de 60 de ani de la înfiinţarea Institutului din Cluj.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice
şi Moleculare – INCDTIM – 57 de ani de la înfiinţare
Institutul nostru a fost înfiinţat în anul 1950 ca o secţie a
Institutului de Fizică al Academiei din Bucureşti. În anul 1970,
secţia a VI-a a IFA Bucureşti devine institut cu personalitate juridică sub denumirea Institut de Izotopi Stabili, iar în anul 1977
îşi schimbă denumirea în Institutul de Tehnologie Izotopică şi
Moleculară. În anul 1999, în urma unui proces de acreditare,
Institutul devine de interes naţional cu denumirea Institutul
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare.
În structura actuală, Institutul are în componenţă 4 laboratoare, un atelier de prototipuri şi un departament administrativ. Domeniile principale de cercetare sunt: fizica izotopilor
stabili, fizica moleculară, biofizica.
La înfiinţare, preocupările Institutului au constat în principal din căutarea unui procedeu de separare a apei grele,
acţiune întreprinsă din iniţiativa acad. prof. Horia Hulubei şi
desfăşurată sub conducerea prof. Victor Mercea, membru
corespondent al Academiei R.P.R. S-au desfăşurat cercetări
asupra separării din amestecuri de gaze cu ajutorul unei coloane de separare prin antrenare cu vapori de apă, compusă
dintr-un fierbător la bază, un refluxor la vârf şi o coloană cu
convecţie verticală în spaţiul de gaz, susţinută de curgerea
unui film de apă şi de un gradient termic orizontal. Analiza
de compoziţie a gazelor reprezentând fracţiunile separate s-a
efectuat prin conductibilitate termică, iar analiza deuteriului
s-a efectuat sub formă de apă prin picnometrie şi densitate
cu metoda picăturii căzătoare într-un mediu lichid nemiscibil.
În cursul experimentărilor s-au obţinut rezultate promiţătoare
la amestecuri de gaze diferite, ca de exemplu, amestecul hidrogen - azot. Testul de separare a unui amestec gazos conţinând izotopii hidrogenului (H2 - HD) a eşuat însă, datorită
unei stabilităţi în funcţionare şi a unei puteri de separare insuficiente. Concluzia cercetărilor a fost necesitatea optimizării

funcţionării coloanei de separare cu antrenare cu vapori, dar
mai ales necesitatea căutării unei alte metode de separare,
precum şi elaborarea unor metode de analiză mai fine şi performante, utilizând cromatografia de gaze şi spectrometria
de masă. A fost deci abordată o nouă direcţie de cercetare,
bazată pe schimbul izotopic între hidrogen şi apă la presiune
ridicată, de ordinul 100 bar, catalizată heterogen cu o suspensie de catalizatori (procedeul Schindewolf, Becker). Schimbul
izotopic urma să fie facilitat prin solubilizarea hidrogenului în
apă sub efectul presiunii. Realizarea tehnică a unei instalaţii:
concepţie, autoclave sub presiune, robineţi de presiune înaltă, experimentare - totul desfăşurat în condiţii de pionierat,
cu informaţii de literatură puţine - a fost una dintre primele
realizări importante ale Institutului.
Experienţele de schimb izotopic efectuate la presiune ridicată au pus în evidenţă valoarea constantei de echilibru termodinamic şi deci a factorului elementar de separare ridicat
şi avantajos care se poate obţine prin schimb izotopic între
hidrogen şi apă într-o operaţie de echilibrare într-o singură
treaptă. Totodată a devenit evident că procedeul nu este apt
din punct de vedere tehnic pentru o multiplicare a separării
elementare într-o cascadă, din cauza dificultăţilor pe care le
prezenta menţinerea în suspensie a catalizatorului heterogen,
datorită tendinţei de depunere a acestuia în timpul circulaţiei
între etajele cascadei de separare.
Evoluţia logică pentru dezvoltarea unui procedeu de
separare care să permită operaţia pe o coloană continuă de
separare a constituit-o elaborarea unui tip de coloană de separare bazată tot pe schimbul de hidrogen şi deuteriu catalizat între hidrogen–gaz şi apa lichidă, în care reacţia catalizată
să decurgă în faza de gaz între hidrogen şi vaporii de apă,
pe un catalizator imobilizat în teci fixe. Acest tip de coloană
avea similitudini cu coloanele de tip Morgantown, având însă

Curierul de Fizică / nr. 85 / Septembrie 2019

11

o construcţie de tip continuu, în locul construcţiei cu talere
de echilibrare în apă şi pături de catalizator alternative. Scopul
propus al cercetărilor a fost cel al demonstrării performanţelor procedeului pe instalaţie pilot, care să acopere întreg domeniul de concentraţii, de la concentraţia naturală a deuteriului, de aproximativ 0.015 atom % şi până la concentraţia finală
dorită, de peste 99%.
Etapele de realizare ale unei asemenea instalaţii-pilot au
fost numeroase şi complexe, ele constând în principal din următoarele:
- construcţia unei hale de experimentare, prevăzute cu utilităţile adecvate montării şi funcţionării unor instalaţii de
separare izotopică de 10 - 15 m înălţime;
- elaborarea de pompe cu plunger pentru vehicularea de
lichide, prevăzute cu posibilităţi de reglare a debitului
pentru lichide sub presiune;
- elaborarea de compresoare de recirculare a gazelor cu
membrană metalică şi mers uscat, pentru care au fost necesare studii de materiale şi rezistenţă la deformări repetate; construcţia unui asemenea compresor a constituit o
premieră naţională;
- elaborarea de elemente de termostatare a diferitelor
părţi componente ale instalaţiilor, utilizând agenţi termici
lichizi la fierbere;
- proiectarea şi construcţia de elemente de etanşare, flanşe, conducte, robinete diferite;
- proiectarea şi construcţia de coloane de separare cu film
de apă şi teci de catalizator concentrice termostatate;
- generarea de hidrogen prin electroliză;
- realizarea unui aparat pentru proba de încercare a utilajelor sub presiune.

Foto 1
12

Toate utilajele necesare realizării pilotului au necesitat
concepţie şi execuţie cu forţe proprii, neexistând posibilitatea
obţinerii lor din alte părţi. Experimentarea procedeului de separare a apei grele s-a efectuat în două trepte de concentraţii,
o operare primară de la concentraţia naturală a deuteriului şi
până la cca. 1 atom % D, şi o operare finală între concentraţiile
1 şi 99 atom % D.
Proiectarea, construcţia şi experimentarea etajului primar
al pilotului de separare a deuteriului s-au desfăşurat în Institut, sub forma unui ansamblu biterm de două coloane de
separare. Datorită profilării debitelor de prelucrat în cele două
etaje de separare ale pilotului, care a avut ca rezultat necesitatea prelucrării unor debite mari de fluide în etajul primar al
instalaţiei, utilizarea conversiei de fază prin electroliză, foarte
eficientă sub raportul separării obţinute, nu a putut fi utilizată
datorită consumului mare de energie în procesul de electroliză şi costului ridicat al acesteia.
Sistemul biterm compus dintr-o coloană caldă şi o coloană rece, funcţionând cu o constantă de echilibru de valoare mare în coloana rece şi cu o constantă de echilibru mai
apropiată de unitate în coloana caldă, reprezenta un principiu
de funcţionare care evita conversia de fază apă – hidrogen,
foarte costisitoare.
Rezultatele experimentării pilotului au demonstrat posibilitatea separării apei grele, din punctul de vedere al aplicării
teoriilor separării pe coloane cu schimb izotopic pentru dimensionarea instalaţiilor, proiectarea părţilor constitutive şi
controlul funcţionării lor. Totodată experimentarea a pus în
evidenţă şi punctele slabe ale procedeului de schimb izotopic apă – hidrogen utilizat, care necesita existenţa unui
catalizator heterogen, pentru a cărui funcţionare uscată era
necesară utilizarea unui gradient de temperatură orizontal în
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coloană, gradient care contribuie, de asemenea, la consumul
energetic al procedeului.
Concluzia finală la care s-a ajuns a fost aceea a înlocuirii
sistemului apă-hidrogen cu sistemul apă-hidrogen sulfurat, la
care schimbul izotopic are loc în fază lichidă, fără participarea
unui catalizator. Continuarea cercetărilor în această direcţie,
care necesita lucrul cu cantităţi mari de hidrogen sulfurat în
coloane, nu a mai fost însă posibilă la Institutul nostru, datorită situării sale într-un cartier de locuinţe şi a pericolelor legate de toxicitatea hidrogenului sulfurat. Realizarea sub conducerea Dlui. Dr. Ing. Marius Peculea (Secţia V. Laboratorul A)
a primului pilot de separare a apei grele bazat pe sistemul
apă-hidrogen sulfurat în perechi de coloane de tip biterm s-a
făcut apoi pe platforma Combinatului Chimic Râmnicu Vâlcea, la Uzina G.
În perioada următoare, în Institut au fost efectuate cercetări pentru separarea izotopilor azotului prin schimb chimic,
carbonului prin termodifuzie (foto 1), oxigenului, borului şi
gazelor nobile.
În perioada 2002 - 2004 în cadrul unui proiect, s-au studiat posibilităţile de separare a 18O pe baza experienţei şi facilităţilor existente în ţară, şi s-a realizat studiul de prefezabilitate
pentru investiţia: Instalaţie de fabricaţie a 18O. În prezent, se
fac demersurile de rigoare pentru efectuarea studiului de fezabilitate.
În ultimul timp, s-au acumulat cunoştinţe noi privind teoria coloanelor de separare izotopică, fiind asigurate condiţiile
pentru aducerea de contribuţii importante în acest domeniu.
În perioada 2004-2005 s-au efectuat cercetări privind
utilizarea metodei de străpungere inversă şi de deplasare de
bandă pentru studiul îmbogăţirii 235U prin schimb izotopic pe
coloană cu anionit în cadrul unui proiect CERES.
De asemenea, s-au efectuat determinări de capacitate de
adsorbţie pentru U(VI), Ti(IV) şi Fe(III) pe anioniţi, pentru descoperirea condiţiilor în care banda de uraniu poate fi deplasată prin coloană în condiţii de stabilitate (D. Axente, Marcu
Cristina, Ecaterina Stela Drăgan, Ecaterina Avram, Rev. Chim.,
8, 825-29, 2005). În aceeaşi perioadă s-a sintetizat prima răşină
anionică destinată schimbului izotopic 235U/ 238U (Ecaterina
Stela Drăgan, Ecaterina Avram, D. Axente, Cristina Marcu, Ionexchange Resin III, J. Polym. Sci: Part.A: Polymer Chemistry,
Vol.42, 2451-61, 2004), pentru care s-a determinat capacitatea
de adsorbţie a U(VI). În 2006 s-au făcut cercetări privind utilizarea catalizatorului cu valenţă variabilă pentru accelerarea
schimbului izotopic în sistemul U(VI)-U(IV).
Instalaţiile productive pentru 15N de la INCDTIM utilizează
tehnologia bazată pe schimbul 15N/14N în sistemul Nitrox la
presiune atmosferică (foto 2). Determinările cinetice preliminare fiind favorabile, se intenţionează abordarea cercetărilor
privind elaborarea unei noi tehnologii bazate pe schimbul
izotopic 15N/14N în sistemul NO-HNO3 la presiune, care să poată fi utilizată pentru producerea la scară industrială a 15N la
concentraţii de 99% atomi 15N.
De asemenea, s-au abordat cercetările privind controlul
automat prin fuzzy-logic a instalaţiilor de separare a 15N. Se
preconizează continuarea acestora pentru îmbunătăţirea eficienţei de producere a 15N.
La INCDTIM s-a construit un pilot experimental cu două

coloane de separare înseriate pentru studiul separării 13C prin
distilarea criogenică a monoxidului de carbon şi separarea
18
O prin distilarea criogenică a oxidului de azot (foto 3).
Au fost efectuate determinări de îmbogăţire la reflux
total, fără alimentare. Se preconizează efectuarea de experimente pentru separarea 13C în regim de alimentare continuă
cu CO purificat. Se prevede, de asemenea, controlul automat
al instalaţiei pentru asigurarea unui regim constant de funcţionare a cascadei; menţionăm faptul că în acest caz, coloanele
de separare cu umplutură trebuie să lucreze în regim adiabatic la temperaturi în jur de 192oC.
La INCDTIM s-au sintetizat peste 50 de compuşi marcaţi
15
cu N, organici şi anorganici, care constituie oferta pentru export a Institutului. În 2005 s-a reuşit obţinerea unor L- aminoacizi-15N prin sinteză enzimatică în cadrul unui proiect Biotech.
Se vor continua cercetările privind sinteza de medicamente şi
L- aminoacizi, marcate cu 15N pentru diferite aplicaţii în domeniul bio-medical.
La INCDTIM s-au sintetizat un număr important de compuşi marcaţi cu deuteriu (solvenţi organici pentru RMN, etc.)
care sunt destinaţi pieţii interne şi exportului. Se continuă
cercetările privind sinteza de noi astfel de compuşi pentru
aplicaţii speciale, precum şi pentru îmbunătăţirea tehnologiilor de producere a compuşilor deja sintetizaţi, urmărindu-se
reducerea consumului de apă grea.
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În domeniul aparaturii analitice, în Institut s-au cercetat,
proiectat, realizat şi testat cromatografe de gaze (foto 4) şi
spectrometrele de masă pentru analiza deuteriului (foto 5).
Institutul a livrat 12 spectrometre la Combinatul de apă
grea de la Drobeta-Turnu Severin.
De asemenea, în Institut s-au realizat echipamente cromatografice pentru analiza gazelor din atmosfera reactoarelor nucleare de tip CANDU de 600 MW de la Cernavodă.
Produsul este utilizat pentru a efectua în mod automat sau
la cerere analiza concentraţiilor de H2/D2, O2 şi N2 dintr-un număr de maxim 9 circuite cu fluide tehnologice în stare gazoasă. Acestea provin din circuitele gazului de acoperire utilizat în
diferite sisteme ale reactorului, şi conţin în principal Heliu. Produsul se compune dintr-un cromatograf de gaze asociat cu o
unitate de condiţionat probe, programator secvenţial multicanal şi unitate de înregistrare. Rolul cromatografului de gaze
este de a determina concentraţiile de H2/D2, O2 şi N2 conţinute
în eşantioanele de Heliu gazos provenite din diferite sisteme
ale unităţii nuclearo-electrice. După analiză, semnalele obţinute de la detector sunt prelucrate în programatorul secvenţial multicanal şi pot fi utilizate în diverse scopuri, cum ar fi:
afişare, înregistrare permanentă, alarmă sau control. Unitatea
de condiţionare probe are rolul de a selecta circuitul care
urmează să fie analizat, de a ajusta temperatura (dacă este
cazul) şi de a furniza proba la un debit şi o presiune cerute
de analizor, iar excesul de probă să fie returnat în circuitul de
proces corespunzător. De asemenea, unitatea de condiţionat
probe are rolul de a asigura că la un moment dat un singur
circuit este cuplat spre analizor.
Programatorul secvenţial multicanal asigură funcţionarea
automată a echipamentului, având următoarele funcţii: stabileşte prin programare secvenţa de cuplare spre analizor a circuitelor de analizat; comandă secvenţa de lucru a robineţilor
de injecţie probe şi comutare coloane; prelucrează semnalul de la detector în vederea transmiterii spre calculatorul de

Foto 5
proces al centralei şi pentru înregistrare; transmite la distanţă
semnalul de identificare al circuitului analizat; asigură calibrarea automată a echipamentului prin introducerea periodică
în analiză a circuitului cu gaz etalon; permite trecerea de pe
regim de lucru automat în regim de lucru comandat de operator. Institutul nostru a livrat două echipamente cromatografice la CNE Cernavodă pentru unităţile 1 şi 2.
Dr. Mircea Bogdan, Director General INCDTIM
(material preluat integral din CdF 59)
Aceste materiale reprezintă modul în care INCDTIM înţelege
să îşi prezinte realizările după mai bine de 50 de ani de activitate; păstrând stilul adoptat, am adăuga câteva cuvinte de
încheiere: prima parte a materialului reprezintă istoria obţinerii apei grele în România; după aproape jumătate de secol
de la atingerea acestei performanţe, INCDTIM se mai poate
lăuda cu încă o recunoaştere a experienţei sale în domeniul
separărilor izotopilor hidrogenului; prin echipa compusă din
M.S. Cuna şi J. Chereji, alături de C. Baciu (Universitatea Babeş Bolyai), a participat la
realizarea unei instalaţii
complexe de separare
a apei tritiate în vederea
măsurării sale la Laboratorul subteran de la Gran
Sasso Italia în fond ultrascăzut de radiaţii: „Ultralow level detection of
the tritium groundwater
samples for liquid scintillation spectrometry at
underground laboratory
Gran Sasso” (noiembrie
2002 – aprilie 2003).

Foto 4
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Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice
şi Moleculare din Cluj-Napoca
– 60 de ani de existenţă –
În 10 decembrie 2010 s-a sărbătorit, la Cluj, aniversarea
a 60 de ani de existenţă a Institutului.
Acest institut îşi are originile în anul 1950, când a luat
fiinţă, la Cluj, o Filială a Institutului de Fizică de la Măgurele
(Bucureşti). În anul 1952 această Filială a trecut sub patronajul
Filialei din Cluj a Academiei. În acel timp tematica de cercetare
era legată de probleme cu caracter aplicativ, în bună parte
solicitate de industria locală. La început, problema centrală
a Secţiei a fost legată de obţinerea acetilenei prin cracarea
gazului metan în arc electric. Rezultatele pozitive obţinute
au dus la elaborarea unei tehnologii care stă la baza unui
procedeu industrial de obţinere a acetilenei, materie primă
pentru sinteza cauciucului.
În anul 1956, după înfiinţarea Institutului de Fizică
Atomică din Bucureşti-Măgurele, Secţia din Cluj trece în
cadrul acestui institut, cu un profil de cercetare axat pe
fizica şi chimia izotopilor stabili. Baza materială şi personalul
Secţiei s-au dezvoltat şi ele în ritmul celorlalte unităţi
ale institutului. Activitatea de cercetare s-a desfăşurat
abordând probleme legate de abundenţa izotopică
naturală, separarea, analiza şi aplicaţiile izotopilor stabili ai
elementelor uşoare, fiind singura unitate din ţară cu acest
profil. În paralel, în cadrul Secţiei şi-a început activitatea
şi un laborator de radioactivitate, destinat aplicaţiilor
industriale ale radioizotopilor în Transilvania, precum şi
studiilor de abundenţă a radionuclizilor în mediul ambiant.
În anul 1970 Secţia se transformă în Institutul de
Izotopi Stabili, unitate dependentă de Comitetul de Stat
pentru Energia Nucleară (CSEN), iar în anul 1976 devine
Institutul de Tehnologii Izotopice şi Moleculare. Din anul
1999, Institutul a fost acreditat ca Institut Naţional de
Cercetare şi Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi
Moleculare.
Câteva din domeniile de cercetare, abordate în Institut,
de importanţă deosebită pentru economia României, le
vom prezenta mai jos:
Deuteriul şi apa grea
În cadrul Institutului de Fizică Atomică, tematica de
cercetare a Secţiei din Cluj avea un caracter aparte. Acestei
secţii i s-a trasat sarcina să abordeze fizico-chimia separării
deuteriului, respectiv a apei grele (materiale nucleare
de importanţă vitală pentru reactorii nucleari energetici,
moderaţi şi răciţi cu apă grea, de tip CANDU). Cercetările
au început în condiţii de informare foarte precare, din
cauza secretului foarte sever menţinut asupra cercetărilor
legate de separarea acestui izotop. Pe de altă parte, dotarea
Secţiei era sub nivelul cerut de atacarea unei cercetări de o
asemenea anvergură.
În prima etapă s-a pornit la drum pe trei direcţii: 1.
prospectarea surselor de deuteriu (ştiindu-se că în natură
sursa principală este apa, apoi gazele naturale, ţiţeiul şi
în oarecare măsură gazul de sinteză de la fabricile de

îngrăşăminte azotoase); 2. elaborarea de metode de analiză
a deuteriului; 3. elaborarea unei metode de separare a
deuteriului. În etapa a doua se preconiza utilizarea acestui
izotop în alte domenii decât cel al energeticii nucleare.
Legat de răspândirea deuteriului în natură, s-au
explorat principalele râuri, sondele de metan şi ţiţei din
ţară, punându-se astfel baza unor cercetări de hidrologie şi
geologie izotopică. Datele culese în decursul anilor relativ
la distribuţia deuteriului în circuitul natural al apei au scos
în relief existenţa unor legături între diferitele fenomene
(evaporarea apei, umiditatea atmosferei, circulaţia apei),
putându-se trage o serie de concluzii asupra originii şi
evoluţiei diferitelor cursuri de ape sau a unor surse de apă
minerală.
În privinţa zăcămintelor de hidrocarburi, prin
măsurarea conţinutului de deuteriu, s-a constatat la
zăcămintele dintr-o anumită zonă, existenţa unor curbe
de nivel izotopic (izoconcentrate), cu ajutorul cărora s-a
putut determina care este punctul de concentrare maximă
de hidrocarburi din regiune. De asemenea, s-a putut
determina, atât direcţia de deplasare, cât şi viteza deplasării
masei de hidrocarburi, generate de procesul de exploatare
(care introduce dezechilibre barice) şi de injecţia de apă.
Acest gen de cercetări a deschis un câmp larg de aplicaţii
în industria extractivă de ţiţei şi gaze, făcând posibilă o
exploatare corectă a zăcămintelor de hidrocarburi.
O problemă foarte importantă ce trebuia rezolvată a
fost aceea a analizei deuteriului. Se ştia că în natură acest
izotop se află într-un raport Deuteriu/Hydrogen (D/H) ≅
1/6500, deci pentru a putea efectua orice cercetare, legată,
atât de determinarea abundenţei sale naturale, cât şi de
separare a acestuia, era nevoie să se dispună de metode
de analiză sensibile, de înaltă precizie. De aceea problema
analizei deuteriului în acest domeniu de concentraţie s-a
impus chiar de la început.
Cercetările iniţiale legate de analiza deuteriului
s-au axat pe metodele nespectrometrice, deoarece
achiziţionarea unui spectrometru de masă din import
era imposibilă la data aceea. Astfel au fost puse la punct:
metode densimetrice pentru analiza izotopică totală a apei
(D/H şi 18O/16O) utilizând o variantă a metodei picăturilor,
capabilă să determine diferenţe de densitate în domeniul
abundenţelor naturale, la performanţe superioare celor
obţinute pe plan mondial la acea dată; metode optice,
construindu-se un spectrometru Fabry-Perot cu baleiaj
magnetostrictiv şi prin variaţie de presiune, care a dat
rezultate competitive cu alte metode; cromatografia în fază
gazoasă, care a fost una din metodele folosite pentru analiza
deuteriului, atât din amestecuri de hidrogen, cât şi din
hidrocarburi şi substanţe marcate cu deuteriu. Cercetările
începute în anul 1958 s-au continuat, realizându-se diferite
tipuri de gaz-cromatografe, precum şi toate componentele
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necesare acestei tehnici (coloane de separare, umpluturi,
detectori etc.). S-a putut astfel analiza conţinutul de
deuteriu pe tot domeniul de concentraţii, determinânduse şi speciile moleculare H2 - HD – D2.
Ulterior, cercetările cromatografice s-au orientat şi spre
alte domenii, cum sunt analizele chimice, petrochimice,
biologice.
În paralel cu cercetările legate de abundenţa naturală
a deuteriului şi de analiza lui, s-a demarat şi un program
pentru separarea acestui izotop. Pe plan mondial, pentru
noua generaţie de uzine de apă grea care se construiau
în perioada anilor 1955-1960, ca metode competitive
pentru îmbogăţirea primară a deuteriului s-au impus
metodele bazate pe reacţiile de schimb izotopic. Alegerea
procedeului de separare era însă diferită de la ţară la ţară.
Ţinându-se seama de posibilităţile de la noi, s-a optat
pentru metoda schimbului izotopic dintre apă şi hidrogen,
catalizat eterogen, în fază de vapori şi catalizat omogen în
fază lichidă. S-a elaborat un proces elementar de separare
care combină un schimb izotopic între hidrogen şi vapori de
apă pe un strat catalitic poros, cu o evaporare-condensare
de pe suprafaţa unui film de apă. Procesul a fost studiat,
atât în etapele lui componente, cât şi ca proces global.
Reacţia catalitică în fază gazoasă s-a studiat cu ajutorul
catalizatorilor de nichel pe suporţi oxidici, determinându-se procesele de la interfeţe. S-a constatat că nichelul
este elementul catalitic activ, suportul având doar rolul de
a mări suprafaţa metalului.
Procedeul de separare a fost experimentat pe un pilot
de laborator, compus dintr-o coloană de separare cuplată
cu un electrolizor ca şi convertor de fază. Deşi acesta nu
s-a dovedit a fi competitiv pentru o îmbogăţire primară a
deuteriului, totuşi experimentarea lui a constituit o şcoală
pentru atacarea problemei separării apei grele la nivel de
pilot industrial, ceea ce a permis colectivului să-şi aducă o
contribuţie importantă la proiectarea pilotului de apă grea
de la Uzina G, din Râmnicu-Vâlcea şi ulterior a uzinei de apă
grea de la Halânga (Turnu Severin).
În acelaşi timp, tipul de coloană elaborat a fost utilizat
şi pentru obţinerea de apă uşoară, cu un conţinut în
deuteriu sub nivelul natural, necesară pentru realizarea
unor etaloane de deuteriu, precum şi pentru deuterări de
compuşi organici, folosiţi în diferite aplicaţii.
O parte din cercetările legate de sistemul H-D s-a axat pe

studiul procesului de pătrundere a izotopilor hidrogenului în
reţeaua cristalină a unui metal şi a unor aliaje, formându-se
hidruri metalice. În acest scop s-au dezvoltat cercetările legate
de utilizarea hidrogenului ca sursă de energie. S-a studiat
procesul de electroliză cu randament mărit ca generator de
hidrogen, stocarea acestuia sub forma de hidrură în metale
şi aliaje adecvate şi arderea lui catalitică, utilizându-l astfel la
încălzirea locuinţelor.
Separarea altor izotopi
În afară de deuteriu, Institutul s-a preocupat şi de
separarea şi analiza altor izotopi, necesari aplicaţiilor din
diferitele domenii. Astfel s-au efectuat studii teoretice
asupra proceselor de separare, s-au elaborat tehnologii de
separare şi s-au redactat şi publicat peste 20 de monografii
şi bibliografii în aceste domenii, atât în ţară, cât şi în
străinătate.
Deşi prezintă unele inconveniente (cantităţi mici de
produs şi consum relativ ridicat de energie), termodifuzia a fost
una dintre primele metode de separare adoptată în institut.
Pentru această metodă s-au efectuat studii legate de calculul
factorilor de separare şi de stabilire a timpului de echilibrare
pentru diferite amestecuri izotopice gazoase (H/D, 12C/13C,
14
N/15N, 16O/18O). S-au construit şi experimentat coloane de
termodifuzie de diferite tipuri, ale căror performanţe de
separare au fost stabilite, atât în condiţii de operare izolate,
cât şi legate, în regim de cascadă.
Primul izotop stabil separat în perioada 1967-1968
prin această metodă a fost izotopul greu al azotului, 15N,
folosind ca materie primă azotul de înaltă puritate chimică
şi concentraţie izotopică naturală. În acest scop s-a
proiectat şi construit o cascadă compusă din 4 coloane, cu
o lungime totală de 10 m.
Ulterior s-a separat izotopul greu al carbonului, 13C,
folosind ca materie primă metanul natural (1.1% 13C).
Pentru aceasta s-a folosit o cascadă compusă din 19
coloane. Producţia acestei cascade a fost de ordinul zecilor
de grame, la concentraţia de 20% 13CH4.
Termodifuzia este şi în momentul de faţă una din cele
mai bune metode pentru separarea izotopilor gazelor
nobile. Tot prin această metodă, în Institut, s-au separat
izotopii neonului (20Ne, 22Ne) cu ajutorul unei cascade
compusă din 8 coloane, obţinându-se o îmbogăţire de
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99% pentru ambii izotopi.
Pentru separarea izotopilor 36Ar, 79Kr şi 86Kr s-a utilizat o
cascadă cu 36 coloane, obţinându-se o îmbogăţire la 99%
a 36Ar şi de 90% a 86Kr, materia primă fiind argonul, respectiv
kriptonul de înaltă puritate.
Datorită necesităţii unor cantităţi din ce în ce mai
mari de 15N, solicitate pentru obţinerea de compuşi
marcaţi, utilizaţi mai ales în agricultură, precum şi pentru
satisfacerea unor solicitări la export, s-a studiat în detaliu
separarea acestui izotop prin metoda schimbului izotopic
dintre acidul azotic şi oxizii de azot (metoda Spindel-Taylor).
Instalaţia realizată în institut este compusă din două etaje
de separare şi asigură o îmbogăţire a 15N de peste 99.8%, la
o producţie de 1000 g/an.
Prin schimbul izotopic dintre oxizii de azot în fază
gazoasă şi soluţia de acid azotic în fază lichidă s-a realizat şi
separarea izotopului 18O. Instalaţia respectivă a fost cuplată
pe instalaţia productivă de 15N, utilizând astfel, ca materie
primă, acidul azotic furnizat de aceasta.
În institut s-a elaborat şi o metodă de separare a
10
B, necesar unor cercetări nucleare. Pentru aceasta s-a
construit o instalaţie care funcţionează intermitent, bazată
pe metoda schimbului izotopic dintre trifluorura de bor şi un
complex organic al acesteia. S-au obţinut concentraţii de
80% 10B, în cantităţi de ordinul a sutelor de grame.
Un alt sistem studiat a fost 6Li - 7Li, punându-se la punct
o tehnologie de separare.
Pe lângă aceste instalaţii de separări izotopice s-au realizat
şi o serie de instalaţii şi utilaje anexe, standuri de pregătire a
materiilor prime, de preparare a compuşilor marcaţi, pompe
de vehiculare a fluidelor, capabile să opereze în condiţii
speciale, debitmetre, aparatură de control.
În anul 1980 s-a abordat o nouă tematică legată de
separarea izotopilor prin excitare selectivă cu radiaţie
laser. Acestă cercetare a concentrat o însemnată forţă
umană şi mijloace materiale, atât în institut, cât şi în cadrul
a numeroase colaborări cu unităţi specializate din ţară. În
cadrul acestui program s-a construit o sursă laser cu CO2 în
impulsuri, cu excitare transversală, la presiunea atmosferică,
cu care s-a pus în evidenţă efectul izotopic de separare
pentru izotopii sulfului şi carbonului.
Pentru creşterea eficienţei de separare s-a construit un
laser de putere operând cu un amestec de CO2 - He - N2.
Pentru elucidarea procesului elementar de separare, laserul
cu CO2 a fost încorporat într-o instalaţie complexă, având
un modulator de lumină, a cărui frecvenţă de rotaţie a
discului este monitorizată electronic.
Ulterior a apărut necesitatea elaborării unei serii de
detectori piroelectrici pentru domeniul infraroşu (IR), care
se utilizează ca energimetre. Pentru asigurarea ferestrelor
necesare celulelor de analiză şi a celorlalte componente
optice (prisme, lentile) în IR, s-au construit instalaţii
de creştere de cristale transparente în acest domeniu,
elaborându-se şi tehnologiile de prelucrare a lor.
În perioada 1987-1995 s-au efectuat studii legate de
separarea izotopică a uraniului prin metoda moleculară
laser (MLIS-U) şi s-a elaborat o Bază de date pentru metoda
de separare izotopică a uraniului prin tehnică laser, varianta

atomică (AVLIS – U), materializată în 20 de rapoarte interne.
De asemenea, au fost întreprinse o serie de studii legate de
separarea tritiului, detritierea apei grele şi separarea izotopilor
zirconiului.
Construcţia de aparatură şi dezvoltarea
de metode de analize izotopice şi structurale;
studii de fizica ionilor
Separarea izotopilor stabili, sinteza compuşilor marcaţi
cu aceşti izotopi şi aplicaţiile acestora presupun existenţa
unor metode de analiză de mare acurateţe. Abordarea
acestui domeniu a dus la extinderea cercetărilor, de la cele
legate de elaborarea unor metode de analiză izotopică, la
investigarea unor structuri moleculare complexe, studiul
fragmentării moleculelor şi a ionilor, reacţii ion-moleculă,
studiul ionilor metastabili şi al efectelor izotopice ce pot
interveni în aceste procese.
A fost demarat un program de construcţie de
aparatură menit să compenseze dificultăţile existente la
vremea aceea în achiziţionarea de echipament analitic din
import. Efortul de cercetare a fost canalizat pe două direcţii
principale: realizarea de aparatură de cromatografie în fază
gazoasă şi de spectrometre de masă. Între timp, Institutul a
devenit un furnizor de gaz-cromatografe pentru analize
chimice, acoperind, în acest domeniu, atât necesităţile din
institut, cât şi unele solicitări din economie. Pentru Centrala
Nuclearo-Electrică de la Cernavodă s-a construit un aparat
complex pentru analiza gazelor din atmosfera reactorului.
Realizările cele mai semnificative în domeniul analizei
izotopice şi de substanţe chimice complexe s-au obţinut
însă în domeniul spectrometriei de masă. Încă din anul
1956 Institutul s-a preocupat de crearea unui colectiv
de cercetare în acest domeniu. Pornind la început cu
o echipă de câţiva oameni preocupaţi de exploatarea
raţională a unui spectrometru de masă de tip universal,
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Institutul şi-a clădit treptat un grup puternic de cercetare,
de construcţie şi de exploatare în această direcţie. Astăzi
există un laborator bine utilat, cu aparatură din import, de
mare sensibilitate (spectrometru de masă cuplat cu gazcromatograf şi calculator pentru prelucrarea datelor etc.) şi
cu aparatură concepută şi construită în cadrul institutului.
Alături de acest grup de cercetători s-a constituit şi un
colectiv de proiectare şi un atelier de prototipuri.
Institutul a fost şi a rămas singurul constructor de
spectrometre de masă din ţară, servind o gamă largă de
cercetări, atât în domeniul nuclear, cât şi în cel al chimiei.
Dintre principalele realizări în domeniul spectrometriei de
masă menţionez: spectrometru de masă automat, pentru
măsurători de concentraţii de deuteriu în domeniul
concentraţiilor naturale, în regim dinamic; spectrometru
de masă tandem cu cameră de ciocnire destinat studiului
reacţiilor ion-moleculă; spectrometru de masă pentru analize
izotopice şi chimice în probe gazoase şi lichide; spectrometru de
masă cu dublă focalizare (aparatul poate fi operat în cuplaj cu
un gaz-cromatograf ); spectrometre de masă pentru analiza
deuteriului, pentru Combinatul Chimic de la Drobeta-Turnu
Severin (Uzina de apă grea, ROMAG); spectrometru de
masă cuadrupolar, destinat analizei izotopice a straturilor
superioare ale atmosferei; spectrometru de masă cu ionizare
termică. Este destinat analizei elementelor chimice care
nu au compuşi volatili sau la care compuşii volatili sunt
instabili ori greu de manipulat (Li, K, Cs, Ru, Sr, U, Pb etc.).
Domeniul de masă pentru care se poate folosi este cuprins
între 5 şi 500 uam. Se pot efectua analize izotopice prin

ionizare termică începând cu izotopii litiului şi terminând
cu cei ai uraniului. Aparatul este destinat pentru urmărirea
unor procese de separare izotopică, pentru măsurători de
interes în geologia izotopică (datări, etc.), precum şi pentru
controlul gestiunii combustibilului nuclear; spectrometru
de masă - detector de neetanşeităţi, cu heliu; detector de
neetanşeităţi portabil.
Pe baza celor prezentate în această succintă expunere
asupra activităţii institutului în cei 60 de ani de existenţă, se
poate afirma că acesta a reuşit în bună parte, prin realizările
sale, să acopere un sector important de cercetare, acela legat
de separarea, analiza şi utilizarea izotopilor stabili în economie,
asigurând atât izotopii stabili necesari, sub formă de materie
primă sau încorporaţi în diverşi compuşi şi substanţe marcate,
cât şi aparatura reclamată de utilizarea lor.
În final, se cuvine să ne amintim şi să elogiem memoria
celor care, în decursul acestei perioade de peste o
jumătate de secol, şi-au închinat o parte importantă din
viaţa şi activitatea lor dezvoltării Institutului şi prin aceasta
progresului ştiinţei româneşti: prof. dr. Aurel Ionescu, acad.
Horia Hulubei, prof. dr. Victor Mercea, acad. Ioan Ursu, dr.ing.
Marius Hăngănuţ, dr. Emilia Grecu, ing. Alexandru Mihăilă,
dr. Alexandru Ştefan Olaru, dr. Arpad Szabo, dr. Dănilă Barb,
dr. Paul Syentgyörgyi, ing. Traian Fodor, dr. Constantin
Mirel, dr. Costică Ungureanu, dr. Mircea Paşcalău, dr. Ioan
Deac, ing. Clement Fătu, fiz. Nicoleta Marazan, fiz. Tamara
Ciubotaru, fiz. Liliana Bocu, fiz. Flaviu Băliban.
Dr. Gheorghe VǍSARU
(articol preluat integral din CdF 69)

În aşteptarea unui alt material de prezentare a istoriei INCDTIM Cluj la nivelul anilor 2020, redăm mai jos o fotografie a
personalului Secţiei V Cluj din 1964, la vizita Profesorului Hulubei.
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La acest moment aniversar, Iaşiul nu putea lipsi pentru că [Horia Hulubei - n.r.] “S-a născut la 15 noiembrie 1896 la Iaşi, într-o căsuţă
din Tătăraşi, str. Trompetei nr. 44, acoperită în acea zi cu zăpadă”, aşa cum mărturisea în cuvântul de răspuns la sărbătorirea sa
festivă în cadrul Academiei, cu prilejul celei de a 70-a aniversări. A absolvit, ca bursier pe toată perioada şcolii, celebrul Liceu Internat din
Iaşi (azi Colegiul Naţional “Costache Negruzzi”) ca şef al promoţiei 1915, fiind înscris pe panoul de onoare al liceului, iar bacalaureatul şi
l-a luat cu distincţie. S-a înscris la Universitatea din Iaşi, Facultatea de Ştiinţe, Secţia de Fizică şi Chimie, dar studiile sale au fost întrerupte
de Primul Război Mondial. Este mobilizat şi apoi trimis pe front, unde participă cu gradul de sublocotenent, la luptele de la Nămoloasa,
Băltăreţi şi Mărăşeşti (vara anului 1917). Generalul Berthelot, şeful misiunii militare franceze în România, are iniţiativa trimiterii în Franţa a
unui grup de tineri români pentru a urma o şcoală de aviaţie şi a deveni piloţi ai aviaţiei militare.” (P.T. Frangopol - Horia Hulubei, REVISTA
DE POLITICA ŞTIINTEI SI SCIENTOMETRIE SERIE NOUA Vol. 1, No. 3, Septembrie 2012, p. 178-183) … printre ei, şi Horia Hulubei; iar de aici a
început totul … [n.r.]. Iaşiul nu putea lipsi şi pentru că la Iaşi a trăit şi şi-a desfăşurat activitatea ştiinţifică, marele fizician Ştefan Procopiu
despre care Horia Hulubei spunea, în legătură cu descoperirea cunoscută ca Magnetonul Bohr-Procopiu: “Ştefan Procopiu este primul
care a introdus cuantificarea la atom şi care, cu această ocazie, a fost şi primul care a dat o valoare pentru momentul magnetic
la atom, în vigoare şi astăzi” (Prof. dr. ing. Florin Teodor TĂNĂSESCU – 125 de ani de la naşterea savantului român ŞTEFAN PROCOPIU).
Şi pentru că o vreme, activitatea acestui mare om de ştiinţă a intersectat viaţa ştiinţifică a Institutului de Fizică şi Ştiinţe Tehnice... istoria
continuă.

INCDFT-IFT Iaşi. I.
Cu toate că aparent între istoria IFA (1949 / 1956 – 1977) şi
istoria Fizicii Tehnice de la Iaşi nu există o relaţie directă definită
prin şirul actelor legislative mai înainte de 1990, începuturile
sale sunt plasate în anul 1951, la doi ani după înfiinţarea
Institutului de Fizică al Academiei R.P.R. la Bucureşti – comuna
Măgurele, şi la un an după înfiinţarea secţiei acestuia de la
Cluj, atunci când apare nu un alt Institut al Academiei, ci o
Divizie de cercetări în fizică şi tehnică, sub directa coordonare
a filialei din Iaşi a Academiei R.P.R.. Această Divizie a fost
condusă de Prof. Teofil T. Vescan între 1951 - 1963, aflându-se
sub coordonarea ştiinţifică a Prof. Ştefan Procopiu, amândoi
Profesori universitari ai Universităţii din Iaşi, ultimul fiind ales
membru titular al Academiei din 1955. Atunci s-au pus bazele
a ceeace mai târziu vor deveni Laboratoarele de fizică din
Centrul de cercetări tehnice şi fizice Iaşi, trecând ulterior de la
Academie, la Ministerul Educaţiei şi Învăţământului.
Laboratoarele de fizică din Centrul de cercetări tehnice şi
fizice Iaşi, subordonate Ministerului Educaţiei şi Învăţământului,
au intrat în coordonarea Institutului Central de Fizică, ICEFIZ,
cu sediul în Platforma de Fizică de la Bucureşti – comuna
Măgurele prin D.656/1973 în decembrie 1973, moment la
care acesta din urmă a fost înfiinţat oficial.
ICEFIZ coordona Institute, Centre şi Laboratoare, precum
şi catedrele de profil din instituţiile din învăţământul superior
(facultăţile de fizică din ţară pentru activitatea de cercetare şi
catedrele de fizică din instituţiile de învăţământ superior unde
nu existau facultăţi de fizică) din Bucureşti, Piteşti, Cluj, Iaşi,
Timişoara şi Craiova, şi care erau subordonate fie Comitetului
de Stat pentru Energia Nucleară, CSEN, fie Ministerului
Educaţiei şi Învăţământului, fie direct ICEFIZ cum a fost cazul
Institutului pentru Creaţie Ştiinţifică şi Tehnică din Bucureşti.
La 1 aprilie 1975, prin D.35/1975, Laboratoarele de
fizică din Centrul de cercetări tehnice şi fizice Iaşi au trecut
din subordonarea Ministerului Educaţiei şi Învăţământului
sub directa subordonare a CSEN şi coordonare a ICEFIZ cu
denumirea de Centrul de Cercetări Tehnice şi Fizice Iaşi.
Ulterior, prin D.6/1977, păstrând aceleaşi relaţii de

subordonare şi coordonare, şi-a schimbat denumirea în
Centrul de Fizică Tehnică Iaşi, unitate cu personalitate
juridică cu sediul în Municipiul Iaşi. A avut drept obiect de
activitate cercetarea şi ingineria tehnologică în domeniul
schimbătoarelor şi recuperatoarelor de căldură, precum şi a
materialelor şi aparatelor magnetice. Acest statut continuă
prin D.6/1977 care este abrogat prin HG 119/1990 promulgat
în februarie 1990, dar care nu desfiinţează prin nici un articol
explicit ICEFIZ. Conform D.6/1990, cel care este desfiinţat
este CSEN, dar care nu este echivalent cu ICEFIZ. În schimb,
D.163/1975 nu era abrogat la 1990, el menţinându-şi funcţia
activă – deşi Art. 9 “amestecă componenţa ICEFIZ ante
1977 (prin menţionarea IFA) cu post-1977 (prin menţionarea
institutelor înfiinţate în 1977)”.
Practic, prin D.6/1990 se desfiinţează CSEN şi se înfiinţează
(reînfiinţează) IFA care preia atribuţiile CSEN (şi continuă
atribuţiile ICEFIZ) în următorii ani. Centrul de fizică tehnică
Iaşi îşi continuă existenţa în această formulă sub IFA (1990
– prezent) în primii ani ai deceniului `90 sub denumirea de
Institutul de Fizică Tehnică Iaşi urmând ca, în 1996 să devină
Institutul Naţional de C&D pentru Fizică Tehnică INCDFT-IFT
Iaşi, ieşind complet de sub IFA. Institutul primeşte statutul de
Centru de Excelenţă în 2001, urmând ca în 2008, 2012 să fie
reacreditat ca INCD de către Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică ANCŞ.
Invităm pe această cale Institutul Naţional de C&D pentru
Fizică Tehnică INCDFT-IFT Iaşi să adauge consistenţă acestor
repere seci normative, prin prezentarea unei istorii care, în
2021 va atinge momentul aniversar al sărbătoririi a 70 de
ani de existenţă. Mai puţin vizibil în paginile CdF, poate mai
mult prin prisma personalităţilor fizicii româneşti şi mondiale
şi a Facultăţii de Fizică a Universităţii din Iaşi, INCDFT-IFT Iaşi
va “recupera” această lipsă printr-un material bogat care
va constitui un capitol de sine stătător în paginile revistei
Curierul de Fizică.
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Corina Simion

Profesorul Petre T. Frangopol, membru de onoare al Academiei Române, este un cercetător cunoscut atât în aria academică, cât
şi în spaţiul public. Personalitate complexă, cu o carieră de peste şase decenii (vezi şi CdF 84/2019 – n.r.), a activat cu remarcabile
rezultate în domeniul chimiei, radiochimiei, chimiei biofizice şi biofizicii, fiind atât om de știință, cât şi profesor la Universitatea „A. I. Cuza”
din Iaşi şi la „Universitatea Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. În ultimul sfert de veac s-a implicat în politica ştiinţei, în scientometrie şi în
identificarea problemelor cercetării ştiinţifice şi învăţământului din România. Autor şi editor al unor volume esenţiale, Prof. Frangopol a
fost, de asemenea, redactorul şef al „Revistei de Politica Ştiinţei şi Scientometrie” (RPSS) şi recent, coordonatorul volumului „Istoria chimiei
româneşti”, lucrare apărută în 2018 la Editura Academiei. În 2019 a apărut volumul 7 din seria de volume intitulată „Mediocritate şi
excelenţă – o radiografie a ştiinţei şi învăţământului din România”.
Cu mare amabilitate, Academicianul Frangopol a binevoit să ne acorde un interviu pentru Curierul de Fizică cu prilejul sărbătoririi
a 70 de ani de fizică la Măgurele, organizată pentru aniversarea înfiinţării Institutului de Fizică al Academiei Române, fapt pentru care îi
mulţumim. Am convenit ca în acest interviu să ne referim cu precădere la istoria mai veche a IFA, de la înfiinţare până în 1977.

Interviu cu Profesorul Petre T. Frangopol
Florin Vasiliu: Vă rog să ne povestiţi câte ceva din impresionanta saga a familiei Dvs., venită în 1860 din Mesemvria
(Nesebarul bulgăresc de azi) la Kiustenge, denumirea turcească a satului sărac de atunci, devenit astăzi oraşul Constanţa.
Petre T. Frangopol: În acele vremuri, Mesemvria era un sat
grecesc adăpostind numeroase mânăstiri ortodoxe, motiv pentru care localitatea este înscrisă în patrimoniul mondial UNESCO.
Străbunicii mei au plecat din Mesemvria ca urmare a unei purificări etnice, făcute de bulgari, satul fiind populat 100% de către
greci. Au vândut averea familiei şi au venit în 1860 cu oile lor la
Kiustenge (Constanţa) să-şi croiască o nouă viaţă, plecând de la
zero. Posedau o reţetă originală de preparare a caşcavalului de
Dobrogea şi au dezvoltat un negoţ de coloniale.
Spre exemplu, mai târziu, în 1912, căşeriile din Dobrogea exportau cca. 5000 tone de caşcaval de acest tip. Kiustenge-ul era
un sat sărac cu colibe acoperite cu stuf, locuite de oameni zdrenţăroşi. Regiunea era un veritabil deşert, ţinut al nimănui, pârjolit
de războaie, conform mărturiilor apărute în cărţi scrise de medici
ofiţeri francezi şi nemţi ai trupelor turceşti, apărute la Paris (1859)
şi Berlin (1854), participanţi la războiul Crimeei (1853 - 1856), război
care transformase Dobrogea într-un cimitir şi un pustiu.
Tatăl meu, aparţinând celei de-a doua generaţii de Frangopoli constănţeni, s-a născut la Constanţa în 1887, a făcut stagiul
militar şi a luptat în armata română, în primul război mondial.
Mi-a spus, pe drum, în prima zi de şcoală: „...tu ai nume grecesc,
dar să ştii că eşti român ca şi tatăl tău care a luptat pe front pentru această ţară, pe care să o iubeşti ca şi mine; nu ai ce căuta la
şcoala grecească”.
FV: Faceţi parte din prima generaţie de cercetători care
s-au dezvoltat împreună cu IFA şi care, prin rezultatele Dvs.,
v-aţi impus nu numai ca un creator la nivelul ştiinţei internaţionale, dar şi ca un ctitor de domenii noi în ştiinţa românească.
Vă rugăm să ne spuneţi ce rol a avut în dezvoltarea IFA personalitatea iradiantă a Profesorului Horia Hulubei, creatorul şi
directorul acestui Institut.
PTF: Doresc să subliniez că IFA de la început a însemnat fizica şi domeniile conexe. Subliniez această ultimă sintagmă deoarece acest concept a constituit politica de bază a dezvoltării IFA,
promovată de către creatorul ei, Academicianul Horia Hulubei,
Director General la înfiinţarea institutului în 1956. De la început,
o caracteristică fundamentală a modului de conducere al Academicianului Horia Hulubei a fost sprijinul şi încrederea acordate

tinerilor cu ajutorul cărora a creat şi a dezvoltat IFA.
Profesorul Hulubei avea darul extraordinar de a discuta cu
cei cu care voia să realizeze o acţiune, astfel încât aceştia să se
simtă colaboratori responsabili, şi nu simpli executanţi. Erau vremuri grele, cu greutăţi şi piedici la tot pasul, şi totul trebuia pornit
de la zero.
FV: Chiar v-aş întreba ce înţelegeţi Dvs. prin faptul că totul la IFA a început de la zero?
PTF: Colegii mei care erau repartizaţi în laboratoare din
universităţi, institute de cercetare sau laboratoare uzinale aveau
drept conducători, specialişti cu îndelungată experienţă profesională de la care puteau învăţa, alături de care ei îşi făceau ucenicia.
Noi la IFA a trebuit să învăţăm şi să ne instruim singuri prin
seminarii şi lecturi individuale, să citim literatura ştiinţifică şi să
ne facem o cultură de specialitate doar din literatura pe care biblioteca IFA o deţinea. De altfel, biblioteca IFA era una dintre cele
mai bune biblioteci ştiinţifice de institut din lume. Acest lucru este
consemnat de Francisc Kertesz de la Oak Ridge National Laboratory (ORNL) într-un articol apărut în SUA, în Journal of Chemical
Documentation, volumul 13, nr. 1, pg. 16 - 20 (1973). Autorul, pe
care l-am cunoscut cu ocazia unei conferinţe pe care am ţinut-o
la ORNL, a vizitat IFA , ca urmare a invitaţiei mele.
Prin evocarea celor de mai sus, vreau să subliniez că pentru
mine, totul a început de la zero.
FV: Detaliaţi puţin atmosfera pe care o simţeaţi ca tineri
angajaţi şi legătura pe care o aveaţi cu marii profesori ai momentului.
PTF: Foarte bună întrebare. Se discuta cu noi de pe poziţia
de colegi mai tineri, nu de învăţăcei, procedeu care este şi astăzi
uzual în marile laboratoare din lume. Eu am fost chemat să contribui la crearea Laboratorului de Compuşi Organici Marcaţi (carbon-14, deuteriu, tritiu) alături de colegul Alexandru T. Balaban.
Amândoi eram absolvenţi ai cursurilor de un an, serie unică (1956
- 1957), de specializare în fizica şi tehnologia nucleară, în cadrul
Facultăţii de Fizică (Universitatea Bucureşti), un fel de masterat
al zilelor noastre, dar mai complet şi mai dur, cu două semestre
universitare şi la sfârşit cu examen de absolvire. Ulterior, cei 80 de
cursanţi, împărţiţi în patru grupe (radiochimie - domeniu inexistent în România până atunci, electronică, biologie şi medicină,
precum şi alte specialităţi) au fost repartizaţi în diverse colective
din IFA. Cursurile erau ţinute de profesori cunoscuţi din vremea
aceea (Şerban Ţiţeica, Mircea Oncescu , Alexandru Sanielevici,
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Tudor Tănăsescu, Cristofor Vazaca, Silvia Ionescu şi alţii).
Colegul Balaban era asistent al Profesorului Costin Neniţescu,
şeful Catedrei de Chimie Organică din Institutul Politehnic Bucureşti, unde avea ore de laborator, seminarii şi îşi pregătea teza de
doctorat. Profesorul l-a ameninţat că îl dă afară dacă îşi neglijează aceste sarcini, astfel încât toată responsabilitatea acestui laborator (organizare, proiectare, dotare, comenzi, angajare) cădeau
în sarcina subsemnatului.
Atmosfera existentă la IFA practic nu am întâlnit-o în niciun
alt institut sau universitate din România. Acest spirit care greu se
poate descrie, de colegialitate, de prietenie, de respect reciproc, se
baza în esenţă pe rezultatele obţinute de fiecare, indiferent că era
fizician, chimist, electronist, matematician sau inginer de diverse
specialităţi. La acest lucru a contribuit şi Buletinul de Informare IFA
pe care l-am iniţiat, cu scopul de a ne cunoaşte mai bine, şi unde
apăreau rezultatele deosebite obţinute în institut, inclusiv detalii
privind articolele apărute peste hotare.
FV: Se ştie că Profesorul Hulubei a acordat dezvoltării ştiinţelor chimice la IFA aceeaşi importanţă ca fizicii şi restului
domeniilor ştiinţifice. Cum aţi simţit acest sprijin?
PTF: La întoarcerea în ţară a Profesorului Hulubei în 1938, el
a făcut o declaraţie tranşantă, afirmând că dezvoltarea ştiinţelor
fundamentale în România, mai exact fizica şi chimia, trebuie să
aibă prioritate în dezvoltarea ştiinţei româneşti. Făcea această
afirmaţie şi datorită faptului că a fost recomandat să lucreze în
Franţa cu Jean Perrin, şeful laboratorului de chimie fizică de la
Sorbona, laureat al premiului Nobel pentru fizică în anul 1926.
Trebuie amintit că Hulubei ajunsese conferenţiar în catedra Profesorului Petru Bogdan, chimist fizician, de la Universitatea din Iaşi.
Acesta l-a sfătuit ca doctoratul să îl dea în specialitatea fizică.
FV: Ce metode fizice foloseau chimiştii din IFA? Aparatura
era de tip „home made” (construită de inginerii electronişti
din IFA) sau existau şi aparate procurate din import?
PTF: Metodele fizice cuprindeau o gamă largă de tehnici
spectroscopice (RMN, RES, spectrometrie de masă, spectrometrie
de infraroşu). Iniţial aparatura era proiectată şi realizată de către
excelenţii ingineri electronişti din IFA, la propunerea şi cu colaborarea cercetătorilor fizicieni şi chimişti din Institut. Ulterior a fost
procurată din import aparatura de cercetare de la firme consacrate în domeniu.
FV: Cum se proceda la redactarea şi publicarea unui articol în reviste din străinătate?
PTF: Întrebarea este interesantă. Pentru redactarea unui articol ştiinţific este evident nevoie de idei, materiale (în cazul chimiştilor, substanţe) şi aparatura adecvată. De multe ori procedam
la procurarea de substanţe prin relaţii personale, stabilite în ţară
şi străinătate. Eram încurajaţi de conducerea IFA să publicăm rezultatele noastre în reviste ştiinţifice de nivel internaţional. Pentru
trimiterea unui articol la redacţia revistelor era suficient un aviz de
la unul dintre directorii IFA.
Trebuie să subliniez că au apărut încă din anii `60 şi `70 articole ştiinţifice în reviste reputate. Dau doar un singur exemplu din
multe: grupul coordonat de dr. ing. Tudor Costea care a publicat
la începutul anilor `60 o serie de lucrări în domeniul cineticii revenirii atomilor de recul. Prof. A. G. Maddock de la Universitatea
din Cambridge (Marea Britanie), specialist în cinetica revenirii atomilor de recul şi editorul şef al binecunoscutei şi exigentei reviste

„Nature”, s-a invitat să viziteze Laboratorul de Radiochimie al IFA,
grupul lui Tudor Costea. A fost surprins de tinereţea grupului menţionat, de nivelul cercetărilor efectuate şi de articolele publicate în
reviste internaţionale de top. Chimiştii tineri din acest grup nu
efectuaseră stagii de lucru în străinătate şi erau „self-made men”.
FV: La venirea mea în Institut în 1968, două lucruri m-au
impresionat în mod deosebit: biblioteca IFA şi cercetătorii de
mare valoare şi de diverse specialităţi care lucrau în Institut.
Într-adevăr, se poate azi constata că aceşti doi factori au condus în timp la consacrarea IFA ca un centru multidisciplinar de
excelenţă, recunoscut în ţară şi străinătate. Vă rog să comentaţi aceste două atu-uri ale IFA de la înfiinţare şi până în 1977.
PTF: Biblioteca IFA a fost într-adevăr un factor decisiv în consacrarea IFA ca institut de excelenţă deoarece, încă din primii ani,
prin eforturile conducerii IFA, s-a reuşit transformarea micii biblioteci a Institutului de Fizică al Academiei R.P.R. într-una de nivel
internaţional. Cele 2500 de abonamente la reviste de ştiinţă din
toate domeniile, şi editate în lumea întreagă, ca şi posibilitatea de
a comanda orice titlu de carte, a făcut ca valoarea acestei biblioteci să crească în timp.
În ce priveşte cercetătorii de valoare care lucrau în Institut, nu
aş face menţiuni speciale, de teama unor omisiuni regretabile.
Vreau să subliniez totuşi că domnea un respect deosebit între cercetătorii de diferite specialităţi, care cunoşteau rezultatele
celorlalţi, situaţie care conducea la relaţii prieteneşti, prevalând
asupra invidiei omeneşti şi profesionale.
FV: În perioada 1969 - 1972 aţi efectuat stagii post-doctorale în Canada şi SUA şi aţi avut o bursă Humboldt (Humboldt
Dozent Stipendium) în 1972. Cu ce impresii v-aţi întors la IFA
unde ulterior, până la reorganizarea din 1977, cercetarea românească începea să traverseze o perioadă dură?
PTF: Bursa post-doctorală în Canada şi bursa Humboldt au
fost obţinute prin concurs internaţional. În SUA am lucrat la Universitatea George Washington, Washington DC, în cadrul unui
proiect finanţat de NASA.
Aş spune sintetic că, în aceste stagii, am înţeles mai bine ce
înseamnă ştiinţa la nivel internaţional şi cât de importante sunt
contactele cu comunitatea ştiinţifică mondială. Publicarea unor
rezultate importante în reviste care se bucură de o largă audienţă conduce evident la recunoaştere internaţională pentru un
cercetător, o echipă şi, în final, pentru institutul sau universitatea
respectivă.
În timpul stagiilor mele din Canada şi SUA, am fost invitat
nominal la conferinţe internaţionale cu participare limitată (de
exemplu, Gordon Conference) sau la centre nucleare reputate din
SUA (Oak Ridge National Laboratory - ORNL, Brookhaven National Laboratory, Argonne National Laboratory) şi am ţinut seminarii din lucrările mele publicate în reviste internaţionale.
Aş menţiona întâlnirea cu Dr. George J. Rotariu, pensionar
al Atomic Energy Comission (AEC) a SUA, cel care are întâietatea
în proiectarea şi managementul general al construcţiei, dării în
funcţiune şi testării în anii 1956 - 1957 a primului mare „iradiator”
cu Co-60 (62500 Curie) din lume, cu aer condiţionat, şi în funcţiune până astăzi. Aş menţiona activitatea sa neîntreruptă de manager pentru dezvoltarea programelor privind procesele de iradiere şi crearea instrumentelor şi aparatelor care utilizează izotopi
radioactivi. George s-a născut la Los Angeles (California) în 1917
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din părinţi bănăţeni care au emigrat în SUA în 1910.
După 1989, la sugestia mea, conducerea IFA de atunci l-a invitat oficial în 1992 pe George să viziteze IFA şi România, pe care
le vedea pentru prima oară. Am propus să folosim experienţa lui
George la IFA şi am cerut sprijinul Dr. ing. Mihai Bălănescu, unul
din ctitorii IFA, în acea perioadă guvernatorul României la AIEA
Viena şi vice preşedinte al Consiliului Guvernatorilor al AIEA (1992
- 1995). Sprijinul său a fost crucial în obţinerea fondurilor valutare
nerambursabile de la AIEA, în vederea începerii realizării iradiatorului de la Măgurele.
George a fost consultant în perioada 1992 - 2001 pentru proiectarea, construirea şi punerea în funcţiune a acestui iradiator, în
scopul utilizării sale pentru sterilizarea alimentelor şi instrumentaţiei medicale.
În anii recenţi, iradiatorul a căpătat o importanţă deosebită
prin implicarea acestuia în conservarea patrimoniului cultural
naţional, prin strădaniile Dr. ing. C. Ponta.
FV: Este un fapt cunoscut că la cutremurul din martie
1977 laboratorul Dvs. a fost distrus în întregime de un incendiu. Cum aţi reuşit să luaţi totul de la zero şi să dotaţi noul
laborator?
PTF: În cariera mea, de mai multe ori, totul a început de la
zero. La angajarea mea la IFA nu exista un laborator în care să
fi venit pentru a începe cercetarea. Practic, am fost nevoit să mă
ocup personal cu proiectarea şi construcţia laboratorului, cu dotările necesare, învăţând din mers aceste lucruri pe care nu aveam
cum să le ştiu ab initio.
Îmi aduc aminte că, la varsta de 27 de ani eram convocat la
şedinţe de lucru, la intervale de două - trei săptămâni împreună
cu ceilalţi şefi de laborator din generaţii mai vârstnice de către
Profesorul Hulubei. Am fost foarte impresionat când am fost invitat împreună cu ceilalţi în 1958 sau 1959 acasă la Profesor, în casa
din actuala Piaţă Charles de Gaulle. Printre altele, la întrebarea
mea de ce are trei aparate de radio în jurul fotoliului său, a spus
cu nonşalanţă că fiecare este pe frecvenţe diferite pentru a putea
asculta BBC, Radio France International şi Deutsche Welle.
După cutremurul din 1977, când laboratorul nostru a fost distrus de un incendiu devastator, a trebuit să o luăm iar, din nou, de
la zero, fără niciun ajutor concret.
FV: Puteţi să ne povestiţi câte ceva despre personalităţile ştiinţifice pe care le-aţi cunoscut în lunga Dvs. carieră? Îmi
dau seama că întrebarea este mult prea vastă şi răspunsul nu
poate fi exhaustiv. Poate încercaţi să vorbiţi doar despre trei
sau patru cercetători de mare valoare din IFA primelor două
decenii.
PTF: Cred că o consultare a listei lucrărilor publicate în acea
perioadă, uneori semnalate şi de Buletinul de Informare IFA , ar
putea fi un răspuns posibil la această întrebare.
Totuşi, îmi vin acum în minte două exemple de eminente personalităţi ştiinţifice. Unul este Academicianul Şerban Ţiţeica, colaborator al Profesorului Hulubei, de formaţie fizician teoretician.
Aparent distrat şi, uneori, chiar parcă un pic plictisit, avea un soi
de obiectivitate în aprecierea oamenilor cu care venea în contact.
Aş putea spune că avea un soi de miros fin cu care intuia valoarea
şi caracterul cercetătorilor din institut.
Un alt nume important este cel al Profesorului Aretin Corciovei. Fizician teoretician de mare valoare, Prof. Corciovei şi-a

susţinut doctoratul cu Prof. Ş. Ţiţeica în 1958, devenind ulterior
doctor docent. A fost profesor asociat al Facultăţii de Fizică din
Universitatea Bucureşti şi în anul 1974 a fost ales membru corespondent al Academiei Române. A condus ca şef Secţia a VI-a din
IFA, compusă din trei laboratoare (Fizica teoretică, Energii înalte
şi Raze cosmice). Era un om modest şi sociabil, apreciat de mulţi
colegi fizicieni experimentatori, chimişti sau ingineri care îl consultau pentru rezolvarea unor probleme de cercetare cu care se
confruntau.
În ce priveşte colegii mai tineri, am publicat după anul 2000
o serie de portrete ale unor personalităţi ştiinţifice de excepţie, câteva dintre ele din IFA, portrete cuprinse ulterior într-o carte intitulată „ Elite ale cercetătorilor din România - Matematică, Fizică,
Chimie”, apărută în 2004.
În serialul din Curierul de Fizică şi în cartea menţionată am
evidenţiat valori autentice la nivelul elitelor similare din Vest, în general puţin sau deloc cunoscute în România. Menţionam atunci,
în 2004, că prezentările biografice ale celor 21 de cercetători se
bazează pe date verificabile (inclusiv cele ale Institute of Scientific
Information - ISI din SUA şi Web of Science). Trebuie să menţionez
că opt cercetători din IFA sunt cuprinşi în carte, iar şapte dintre ei
au devenit ulterior membri ai Academiei Române.
FV: Îmi aduc aminte cu plăcere de faptul că am remarcat
opiniile Dvs. despre cercetare, exprimate în deceniul 8, dar şi
mai târziu, în media din acele vremuri. Aceste opinii aveau
întotdeauna o tentă originală şi impuneau printr-o exprimare
elevată, dovedind şi un bagaj cultural remarcabil. Vă rog să
comentaţi aceste încercări de dialog cu colegii cercetători, dar
şi cu mediile interesate de cercetările efectuate la IFA.
PTF: Aş vrea să vă spun că nimeni dintre cei din generaţia
mea nu avea curajul, în perioada pe care o evocăm, să se afişeze
în presa vremii. Colaborarea mea sporadică la unele publicaţii ale
vremii necesita un curaj al opiniei care nu prea exista pe atunci.
Ulterior, după 1990, am încercat să contribui la recunoaşterea valorilor autentice din cercetarea şi învăţământul superior
din România, prin publicarea de articole, multe dintre ele în suplimentul „ALDINE” al „României Libere”, dar şi prin organizarea de
conferinţe şi simpozioane.
FV: Vă mulţumesc mult pentru acordarea interviului pentru Curierul de Fizică.
În postfaţa la cartea Dvs. „Elite ale cercetătorilor din România - Matematică, Fizică, Chimie”, cunoscutul ziarist Mihai
Creangă spune că, în lupta Dvs. împotriva mediocrităţii şi
pentru promovarea excelenţei, v-aţi câştigat nu puţini adversari, unii dintre ei instalaţi în poziţii importante. Acelaşi Mihai
Creangă conchide: „Petre T. Frangopol a servit interesul naţional cu mai mult folos decât cei care-l invocă zilnic pentru a-l
neglija, însă, clipă de clipă.”
Dumneavoastră înşivă, în cuvântul rostit sub cupola Academiei Române, la aniversarea vârstei de 85 de ani, spuneaţi
tulburător: „În România, nici până în ziua de astăzi nu se ştie
că excelenţa, ca şi talentul, nu se decretează”.
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Florin Vasiliu (n. 1946, Bacău) este absolvent al Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri”, Bacău şi al Facultăţii de Fizică (secţia Fizica corpului solid), Universitatea Bucureşti (1968).
A susţinut doctoratul în 1977 la Institutul de Fizică Atomică (IFA) cu teza: ”Surface and volume effects induced by ion
irradiation“.
În perioada 1968-1980 a fost cercetător şi cercetător principal
gradul 3 la IFA. Ulterior, a lucrat în calitate de cercetător principal
gradul 3 la INCREST între 1980-1990, iar între 1990-1994, la Institutul
de Cercetări pentru Materiale de Aviaţie (ICMAV).
Revine prin concurs (cercetător ştiinţific gradul 1) în 1996 la INCDFM Măgurele unde, timp de 3 ani, este şeful laboratorului de microscopie electronică şi tehnici asociate. Între anii 1998-2015 a fost
Director Ştiinţific al INCDFM Bucureşti.
A obţinut prin concurs o bursă postdoctorală DAAD la KFK
(IMF) - Karlsruhe (oct. 1973-oct. 1974) în domeniul studiilor TEM legate de simularea prin iradiere ionică a gonflajului cu pori („void
swelling”) în materiale nucleare metalice.
După 1990, a obţinut în 1994 şi 1998 două burse de cercetare
privind studii HREM în ceramici supraconductoare la Max-Planck-Institut fur Metallforschung, Stuttgart (în grupul Prof. Manfred Ruhle,
reputat specialist în microscopie electronică). A condus în calitate
de director un proiect desfăşurat în parteneriat cu IMEC Leuven,
Katholiecke Universiteit Leuven, Belgia privind textura orientaţională a filmelor feroelectrice de PZT (2001 - 2004), iar în perioada 2006
- 2009 a fost directorul unui proiect naţional, incluzând 3 institute, 3
universităţi şi un IMM, consacrat fotocatalizei pe bază de TiO2 dopat.
Între 2013-2015, a lucrat în colaborare cu EMPA în cadrul unui
proiect România-Elveţia dedicat noilor magneţi permanenţi pe
bază de FePt.
Este autor a peste 150 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste
internaţionale de prestigiu şi prezentări la conferinţe cu participare
internaţională.
A fost şi este solicitat ca expert evaluator for EU 6 and 7 Framework Programmes, H2020, EUROSTARS, COST, INTAS, etc.
Este referent la numeroase reviste prestigioase internaţionale
(mainstream journals) de fizica şi ştiinţa materialelor.
A primit premiul Academiei Române Dragomir Hurmuzescu
pentru studii TEM şi SAED ale unor straturi epitaxiale obţinute prin
tehnici neconvenţionale.
Este conducător de doctorat.			
n

Nanomaterial hidrofobic şi hidrofilic în acelaşi timp
Materialul realizat recent de către cercetători de la Technical
University of Moldova şi Rainer Adelung of Kiel, University
din Germania, constă din întrepătrunderea de tetrapozi goi
înăuntru de nitrat de galiu, având proprietăţi similare cu o
membrană celulară biologică, şi reprezintă primul nanomaterial anorganic flexibil şi extensibil mecanic, cu porozitate
ridicată şi care este atât hidrofilic, cât şi hidrofobic. Realizarea
şi-ar putea găsi aplicaţii la senzori, dispozitive microfluidice
şi microroboţi. Nitratul de galiu fiind al doilea cel mai important semiconductor după siliciu, cercetătorii au utilizat o
depunere epitaxială (cunoscută tehnic ca epitaxie hidrură de
GaN în fază de vapori) pe şabloane microstructurate tetrapodale de oxid de zinc, pentru a produce microtetrapozi goi
înăuntru de GaN (cunoscuţi ca aerotetrapozi sau aerogalnit,
aero-GaN). (Detalii în Nano Energy)
Homojoncţiunea de perovskiţi reduce recombinarea
purtătorilor de sarcină
Celulele solare cu perovskiţi realizate din halogenuri organic-inorganic sunt o tehnologie fotovoltaică promiţătoare
datorită eficacităţii conversiei lor de putere remarcabile. Îmbunătăţirile noi în aceste dispozitive sunt limitate, mai ales
legate de problema recombinării purtătorilor de sarcină fotoinduşi (electroni şi găuri) în stratul de perovskit fotoactiv.
Un grup de cercetători de la North China Electric Power University şi Chinese Academy of Sciences, ambele din Beijing,
au realizat recent prima homojoncţiune de perovskit p-n,
care construieşte un câmp electric, ce reduce pierderile datorate acestei recombinări prin orientarea transportului fotopurtătorilor de sarcină într-o direcţie specială. Noua structură
a homojoncţiunii este foarte diferită de arhitecturile celulelor
solare cu perovkiţi existente şi ar putea fi extinsă la alte materiale utilizate la celulele solare. (Detalii în Nature Energy)
Nanocristale cu fotoluminiscenţă aproape perfectă
Cercetători de la Alberto Salleo of Stanford University şi
Lawrence Berkeley National Laboratory, SUA, au realizat cu
succes nanocristale de seleniură de cadmiu sintetizate chimic într-un recipient de sticlă, care sunt tot atât de perfecte ca şi cele crescute la temperaturi înalte şi într-o ambianţă
foarte controlată. Ei au măsurat şi eficienţa excepţională a fotoluminiscenţei a acestor materiale utilizând o nouă tehnică
de măsurare, numită randament cuantic de prag fototermic.
Astfel de cristale şi-ar putea găsi utilitatea în aplicaţii avansate, cum ar fi concentratorii solari luminiscenţi şi refrigeratorii
optici. (Detalii în Science)
Cafeina în celule solare perovskitice
Cercetători de la University of California, Los Angeles (UCLA),
SUA au realizat cu succes o îmbunătăţire a performanţei şi
stabilităţii termice a celulelor solare perovskitice cu halogenură metalică, adăugând un neaşteptat ingredient – cafeina. Cercetătorii au reuşit, prin tehnica descoperită, să crească
eficienţa de conversie a puterii acestor materiale de la 3,8%
(în 2009) la peste 23%. Aceasta face ca performanţa lor să
fie comparabilă cu cea stabilită pentru tehnologiile în cazul
siliciului, GaAs şi CdTe. În ciuda acestui progres impresionant,
stabilitatea acestor materiale pe termen lung este destul de
slabă deci neacceptată pentru comercializare.
(Detalii în Joule)											
n
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In Memoriam: Ştefania Mărăcineanu
În numărul 2 al revistei Curierul de Fizică, în articolul intitulat: „Schiţa dezvoltării istorice a fizicii în România”, autorul
(Nicolae Ionescu-Pallas) amintea de Ştefania Mărăcineanu, autoare a unor cercetări care au anticipat descoperirea radioactivităţii artificiale, fiind iniţiatoarea înfiinţării Laboratorului de
Radioactivitate al Facultăţii de Ştiinţe de la Universitatea din
Bucureşti. Acelaşi autor editează fişele biografice ale unui număr de 58 de fizicieni care au definit istoria fizicii din România,
decedaţi până pe la mijlocul anilor `80; printre ei o regăsim
pe Ştefania Mărăcineanu (CdF nr. 16 / 1995), de altfel singura
femeie din listă.
Creionăm în acest număr câteva date importante din viaţa cercetătoarei românce, de la a cărei trecere în veşnicie se
împlinesc, la 15 august, 75 de ani.
Folosind datele oferite de link-ul (http://www.stefaniamaracineanu.ro/), dar şi unele informaţii din pagina Wikipedia, iată ce putem spune pe scurt; restul, de citit şi înţeles, rămâne în sarcina cititorilor interesaţi, prin consultarea surselor
de informare:
“Trecerile” prin viaţa Ştefaniei Mărăcineanu au fost marcate de marile evenimente ale României moderne. S-a născut la
17 iunie 1882 în capitala proaspătului Regat al României (înfiinţat în 1881), apogeul carierei sale a fost marcat de perioada interbelică, una dintre cele mai relevante pentru Regatul
României, iar moartea sa, survenită la 15 august 1944 în plin
război a avut loc cu o săptămână înainte de 23 august 1944,
moment care anunţa sfârşitul Regatului. În contrast cu aceste
repere istorice marcante ale istoriei moderne şi contemporane ale ţării noastre, istoria personală a Ştefaniei Mărăcineanu
a acumulat practic toate caracteristicile epocii care făceau extrem de dificilă realizarea pe drumul pe care ea s-a angajat:
era femeie, de origine modestă, fără avere, fără relaţii sociale
care să îi înlesnească cariera, cel mai probabil provenită dintr-o familie monoparentală, născută într-unul dintre cartierele
mai puţin favorizate ale Bucureştilor.
Parcursul ciclurilor şcolare arată o elevă care luptă să îşi
depăşească poziţia socială şi situaţia mediocră la învăţătură,
dar care are înclinaţii către ştiinţele exacte. Din toate aceste
motive, atingerea primului său scop, intrarea la Universitatea
din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Fizico-Chimice, probabil
că a reprezentat un adevărat triumf al anilor grei în care s-a
străduit şi a reuşit să fie remarcată în pofida tarelor sociale din
gândirea acelor vremuri. Parcursul ascendent şi spiritul deja
educat în muncă asiduă, precum şi depăşirea tuturor greutăţilor, o face remarcată printre studenţii Secţiei de Ştiinţe
Fizico-Chimice şi îi înlesneşte apoi cariera didactică şi pedagogică. Oportunitatea oferită de contextul sfârşitului Primului
Război Mondial şi deschiderea României Mari o propulsează
în 1919 cu o bursă în Franţa la Universitatea Sorbonne din Paris, urmând un an cursurile renumitei Marie Curie, la Institutul
Radiului. Îşi ia doctoratul în 1924 cu Profesorul Georges Urbain, obiectul tezei fiind “Determinarea constantei de dezintegrare
a poloniului şi a cauzelor care contribuie la această dispersie a
măsurătorilor”. Experimentele au fost realizate la Institutul Ra-

diului, sub coordonarea doamnei Marie Curie, alături fiindu-i
Irène Joliot-Curie, fiica acesteia. Din 1925 lucrează la Observatorul astronomic din Meudon până în 1929. Aici continuă o
serie de experimente anterioare prin care încearcă să pună în
evienţă fenomenul care mai târziu va fi definit drept “radioactivitate artificială”.
Revine definitiv în ţară la Universitatea din Bucureşti unde
pune bazele predării radioactivităţii în România, împreună
cu Profesorul Dimitrie Bungeţianu. În acest sens, va începe
să adune echipamente, inclusiv cumpărate din bani proprii,
pentru Secţia de radioactivitate a Laboratorului de Gravitate,
Căldură şi Electricitate, practic primul Laborator de Radioactivitate din România. Îşi reia activitatea didactică atât în mediul
universitar, cât şi în învăţământul secundar, investind în paralel un important buget de timp, efort şi bani pentru cercetările în radioactivitate. După zece ani de la începuturile acestor
preocupări, afirmă:
“Imensa cantitate de energie expulzată de atom este efectul unui fenomen spontan? Atomul explodează de la sine, sau
această explozie este provocată de o excitaţie externă: spre exemplu, de radiaţie? Acest fenomen are caracter general, sau caracterizează doar câteva corpuri privilegiate, având masă atomică
ridicată?” Intuieşte astfel potenţialul enorm al radioactivităţii
artificiale. Vremurile, cunoştinţele din acea perioadă şi bagajul
experimental limitat nu i-au permis mai mult, şi anume ceea
ce i s-a reproşat: că nu a reuşit să facă saltul calitativ prin explicarea completă a fenomenelor constatate şi cantitativ prin
crearea unor pârghii de exploatare a acestuia. Aceste lucruri,
deoarece “parfumul cercetărilor” era în aer şi îl respirau toţi
într-un spirit al comuniunii lumii ştiinţifice, au fost îndeplinite
la Institutul Radiului – care avea toate mijloacele necesare să
izbândească. Meritele ei au fost recunoscute de comunitatea
internaţională şi neoficial de familia Joliot-Curie, însă Premiul
Nobel l-au obţinut aceştia din urmă în 1935 pentru descoperirea radioactivităţii artificiale.
După 1936 şi până în 1942 când a fost pensionată, evoluează în cariera universitară şi dezvoltă laboratorul de radioactivitate înfiinţat. Continuă să lupte pentru recunoaşterea meritelor în descoperirea fenomenului radioactivităţii artificiale şi
este primită în Academia de Ştiinţe, în 1937.
În paralel, studiază fenomenele meteorologice şi folosirea preparatelor radioactive în producerea ploii artificiale. La
10 iunie 1930 a depus brevetul cu nr. 18547 pentru un mijloc
de a provoca ploaia. Pe tot parcursul activității de cercetare a
realizat numeroase experimente în acest sens, atât în țară (în
Bărăgan) cât și în străinătate (în Algeria).
Moare de cancer, cel mai probabil produs datorită lucrului în mediu radioactiv, la 15 august 1944.
Lectura atentă a multitudinii de detalii şi date istorice furnizate în paginile amintite, care conţin la rândul lor trimiteri
bibliografice corespunzătoare ne face să ne gândim că a fost
la timpul, locul şi contextul potrivite, dar neşansa vieţii ei o va
urmări mai ales în ultima parte a carierei.
A consemnat pentru CdF, Corina Simion, Redactor Şef
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În ziua de 21 aprilie 2019 s-a stins din viaţă la Bucureşti
Profesorul Aureliu Emil Săndulescu, membru al Academiei
Române, personalitate ştiinţifică proeminentă din ţara
noastră, care a activat neîntrerupt, cu pasiune nelimitată şi
devotament în cadrul Departamentului de Fizică Teoretică al
Institutului de Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” de
la Măgurele, până în ultimele sale luni de viaţă.
Profesorul Săndulescu a fost unul dintre fondatorii
prestigioasei şcoli româneşti de fizică nucleară şi a avut o
influenţă crucială în dezvoltarea domeniului fizicii nucleare
teoretice şi în formarea ştiinţifică a unor întregi generaţii
de fizicieni nuclearişti din România, fiind un mentor şi un
exemplu strălucit pentru tinerii cercetători. Ideile sale ştiinţifice
novatoare, îndrăzneţe, au produs o impresie puternică asupra
studenţilor şi colaboratorilor săi, dintre care mulţi au devenit,
la rândul lor, cercetători recunoscuţi la nivel internaţional.
Datorită calităţilor sale ştiinţifice excepţionale, dublate de
o intuiţie fizică ieşită din comun, un entuziasm debordant, un
stil de lucru stimulativ şi atrăgător, dar şi datorită calităţilor sale
umane şi generozităţii sale, Profesorul Săndulescu s-a bucurat
de colaborarea şi prietenia multor savanţi de prestigiu din

întreaga lume.
Profesorul Aureliu Emil Săndulescu s-a născut la 11
februarie 1932, în Bucureşti, unde a absolvit Liceul Mihail
Eminescu în 1951. Şi-a făcut studiile la Facultatea de
Matematică şi Fizică, Universitatea din Bucureşti, pe care
a absolvit-o în 1955, iar doctoratul în fizică l-a susţinut în
1962, tot la Universitatea din Bucureşti, sub îndrumarea
Acad. Şerban Ţiţeica, fondatorul şcolii româneşti de fizică
teoretică, cu teza „Teoria microscopică a dezintegrării alfa”.
Rezultatele prezentate în teză au fost publicate de Profesorul
Săndulescu ca unic autor, în articolul „Reduced widths for
favored alpha transitions”, în revista Nuclear Physics 37, 332
(1962). Pentru rezultatele sale ştiinţifice deosebite obţinute
în fundamentarea teoriei microscopice a dezintegrării alfa,
recunoscută în mediile științifice internaționale, Profesorul
Săndulescu a primit în anul 1966 Premiul “Constantin
Miculescu” al Academiei Române.
Imediat după absolvirea facultății a fost repartizat la
Secția de Fizică Teoretică a Institutului de Fizică Atomică
din Măgurele, unde a fost, pe rând, fizician (1955 - 1960),
cercetător ştiinţific (1960 - 1962), cercetător ştiinţific principal
(1962 - 1983) și cercetător ştiinţific gradul I în Departamentul
de Fizică Teoretică al IFIN-HH, şi Şef al acestui Departament.
În paralel cu activitatea de la Măgurele, Profesorul
Săndulescu a făcut vizite ştiinţifice şi a avut colaborări în
centre de cercetare de renume din străinătate. Astfel, în
1964 a susținut cursuri de fizică nucleară la Universitatea
din Helsinki, Finlanda, iar în 1966 - 1968 la Universitatea din
Mainz, Germania, unde a primit titlul universitar Honourable
Habilitation (Venia Legendi), primul pas într-o carieră
universitară în Germania, şi care i-a permis să devină PrivatDozent în 1968. Ulterior (1968 - 1969) a fost profesor invitat
la celebrul Institut „Niels Bohr” din Copenhaga, Danemarca.
Periodic a mai fost invitat să conferențieze în Germania, la
Institutul Politehnic din Darmstadt (3 luni/an, 1969 - 1973) şi,
de asemenea, a fost profesor invitat la Universitatea „Goethe”
din Frankfurt pe Main (2 luni / an, 1978 - 1982, 1988 - 1990).
Şi-a susţinut Docenţa şi la Universitatea din Bucureşti în 1974,
dar titlul a rămas neconfirmat de către Comisia Superioară de
Diplome.
Profesorul Săndulescu a susţinut prelegeri în peste
80 de centre ştiinţifice diferite. Activitatea sa ştiinţifică s-a
concentrat asupra fizicii nucleare teoretice, realizând (singur
sau în colaborare) peste 400 de lucrări ştiinţifice, dintre care
mai mult de o sută publicate în străinătate în reviste de
prestigiu, şi care au acumulat peste 3000 citări ISI. Lucrările
publicate pot fi grupate pe următoarele direcţii de cercetare:
Teoria microscopică a dezintegrării alfa; Predicţia de noi tipuri
de radioactivitate; Fundamentarea teoretică a unui nou tip de
dezintegrare intermediară între dezintegrarea alpha şi fisiunea
nucleară; Descoperirea experimentală a radioactivităţii cu
emisii de Neon; Descoperirea experimentală de noi tipuri
de radioactivităţi prin tripla coincidenţă cu raze gamma în
fisiunea spontană fără emisie de neutroni a nucleului de
Californiu-252; Descoperirea experimentală a fisiunii ternare
alpha la rece a nucleului Californiu-252.
Unele lucrări ale sale conţin rezultate ştiinţifice privind alte
direcţii de cercetare în fizica teoretică: Dinamizarea modelului
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static al nucleului atomic; Influenţa efectelor uniparticulă
asupra reacţiilor nucleare; Generalizarea modelului Nilson
pentru stări neaxiale; Reacţii de transfer de clusteri în ciocniri
de ioni grei etc. A publicat în 1966 în Editura Tehnică cartea
„Elemente de teoria nucleului. Baze matematice și modele
nucleare”, în colaborare cu Ioan Brânduș, Aretin Corciovei şi
Mircea Iosifescu.
Profesorul Săndulescu a îndeplinit funcţia de Director
Adjunct la Laboratorul de Reacţii Nucleare „Flerov” al
Institutului Unificat de Cercetări Nucleare, Dubna, URSS (1974
- 1977). Tot la acest institut, unde a deţinut şi înalta funcţie
de Vice-Director în perioada 1983 - 1986, a condus cercetări
care au avut drept rezultat confirmarea experimentală a unui
nou tip de dezintegrare a nucleelor grele, intermediară între
dezintegrarea alpha şi fisiunea spontană (“cluster decay”,
“heavy-particle radioactivity” sau “heavy-ion radioactivity”), şi
care fusese prezisă încă din anul 1980 de Aureliu Săndulescu,
în colaborare cu Dorin N. Poenaru şi Walter Greiner în articolul
“New type of decay of heavy nuclei intermediate between
fission and alpha decay”, publicat în Soviet Journal of Particles
and Nuclei, 11, 528 (1980). Prima confirmare experimentală a
radioactivităţii de ioni grei a fost realizată în 1984 de către
H. J. Rose şi G. A. Jones, de la Universitatea Oxford, Anglia.
Grupul de la Dubna, condus de Profesorul Săndulescu şi S. P.
Tretyakova, a observat emisia spontană a nucleelor de Neon24 din Uraniu-233, Thoriu-230 şi Protactiniu-231. Pentru aceste
rezultate experimentale de excepţie, Profesorul Săndulescu a
primit Premiul I al Institutului Unificat de Cercetări Nucleare
de la Dubna, Rusia, pentru anul 1987, iar în 2003 a primit titlul
de Doctor Honoris Causa al acestui Institut.
Profesorul Săndulescu a fost ales Membru corespondent
al Academiei Române în anul 1991 şi Membru titular al
Academiei Române la 12 martie 1992. A îndeplinit funcţia
de Preşedinte al Societăţii Române de Fizică (1992) şi VicePreşedinte al Academiei Române (1994 - 1998). A fost
membru titular fondator al Academiei Oamenilor de Ştiinţă
din România şi Președinte al Secției de Ştiințe Matematice din
cadrul acesteia.
A îndeplinit funcţia de Preşedinte al Consiliului Ştiinţific
al Institutului de Fizică şi Inginerie Nucleară (1993 - 1998),
Membru fondator al Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă
(FNSA) şi Rector al Universităţii Hercules din Băile Herculane
(1998 - 2002). A fost membru în Parlamentul României, ca
deputat în legislatura 1996 - 2000, ales pe listele Convenţiei
Democrate Române în circumscripția electorală Bistrița –
Năsăud.
Profesorul Săndulescu a fost membru în Comitetul de
redacţie al revistelor naţionale de fizică: Studii şi Cercetări
de Fizică (din 1992, Romanian Reports in Physics) şi Revue
Roumaine de Physique (din 1992, Romanian Journal of
Physics), şi Editor-șef la Romanian Journal of Physics din 1992.
A fost, de asemenea, Membru al Societăţii Europene de Fizică
din anul 1970.
Contribuţia Profesorului Săndulescu în fizica nucleară
teoretică şi experimentală, prin predicţia teoretică, urmată de
observarea experimentală a unui nou tip de radioactivitate
(emisia de clusteri grei) intermediară între dezintegrarea alpha
şi fisiunea spontană, se bucură de recunoaştere mondială şi

este menţionată ca al patrulea tip de radioactivitate naturală,
împreună cu dezintegrările alpha, beta şi gamma, în The New
Encyclopaedia Britannica, ed. 15, vol. 14, p. 371 (Encyclopaedia
Britannica, Inc. 1998), fenomenului fiindu-i atribuit un index
în Schema de Clasificare pentru Fizică şi Astronomie (PACS):
23.70.+j Heavy-particle decay.
Menţionăm colaborările îndelungate şi deosebit de
fructuoase cu Profesorii germani Walter Greiner de la
Universitatea din Frankfurt şi Werner Scheid de la Universitatea
din Giessen. Colaborarea cu Profesorul Greiner a condus,
printre altele, la dezvoltarea unei noi teorii a fragmentării
pentru sinteza nucleelor supragrele. Rezultatele obţinute au
condus efectiv la producerea în laborator a unor astfel de
nuclee şi au fost publicate în câteva articole, dintre care cităm:
A. Săndulescu, R. K. Gupta, W. Scheid, W. Greiner, “Synthesis of
new elements within fragmentation theory – application to
Z = 104 and 106”, Phys. Lett. B 60, 225 (1976); A. Săndulescu
and W. Greiner, “Mass asymmetry in fission, fusion and mass
transfer due to fragmentation in valleys”, J. Phys. G 3, L189
(1977).
După acest moment, a urmat o colaborare pe o perioadă
de zece ani cu Profesorii Hamilton şi Ramayya (Nashville,
SUA), Greiner (Frankfurt, Germania) şi Ter Akopian (Dubna,
Rusia) care a avut drept scop studierea fisiunii spontane
fără neutroni a nucleului Californiu-252. În aceeaşi perioadă
a dezvoltat (împreună cu Horia Scutaru, Aurelian Isar, Eliade
Ştefănescu şi Werner Scheid) teoria sistemelor cuantice
deschise aplicată la reacţii nucleare. Această dezvoltare a
teoriei sistemelor cuantice deschise a produs lucrări foarte
citate, inclusiv în monografii şi în teze de doctorat, chiar din
alte domenii ale fizicii.
În semn de aleasă recunoaştere a întregii sale activităţi
ştiinţifice, Profesorul Aureliu Emil Săndulescu a primit înalte
distincţii ale statului român: Ordinul Naţional „Serviciul
Credincios” în grad de Comandor, la 18 decembrie 2000, şi
Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler, la
1 Decembrie 2017.
Dorim să subliniem că în viaţa Profesorului Săndulescu
un rol cu totul deosebit l-a avut soţia sa, doamna Violeta
Săndulescu, care i-a fost alături cu devotament şi l-a însoţit în
permanenţă peste tot unde dumnealui s-a aflat.
Rezultatele ştiinţifice excepţionale ale Profesorului
Săndulescu au primit o înaltă apreciere şi recunoaştere din
partea comunității de fizică nucleară din ţară şi din lume.
Menţionăm în continuare doar câteva dintre aceste aprecieri,
venite din partea unor profesori de mare prestigiu.
Walter Greiner: “Aurel Sandulescu is one of my few
friends with whom I maintained a long lasting and fruitful
collaboration: more than 25 years we navigated through the
Archipelago of superheavy elements, heavy cluster emitters
(superasymmetric fission), and other marvelous islands in
search of the mysteries still hidden to us, nuclear physicists.”
Werner Scheid: “At the beginning of his steep scientific
career, Aurel Sandulescu became internationally highly
recognized by his unique development of a microscopic
theory of alpha decay. …He had the brilliant idea to extend
the fragmentation theory to the urgent question of the
optimal choice of target and projectile nuclei in reactions
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leading to superheavy elements. … His work on the exciting
phenomenon of new radioactivity modes is the most
outstanding theory and greatest success of him. … In all [his]
official duties, he never gave up thinking about important
basic theoretical and experimental physical ideas and to
develop them to a very high outstanding level. He always
attracted collaborators from all over the world who were
inspired by his brilliant proposals. Since 1973, when I met him
for the first time, I am always impressed by his stimulating
style, and the noble atmosphere he creates in his public life
and at his home together with his charming wife Violette
Sandulescu”.
Roberto Liotta: “I could not dream then that we were
to become friends and that I was to profit of his physical
intuition and creativity. I soon became aware of his “crazy”
ideas, which invariably were ahead of what everyone else
was doing. This started already when he was in his twenties.
At that time he wrote a famous paper where he evaluated
Berilium-8 microscopically showing that this nucleus could
be regarded as two alpha particles. … The next “crazy”
idea was to propose cluster radioactivity, which became a
venture in which much of the nuclear physics community,
experimentalists, as well as theoreticians, became involved.
… This was perhaps the most well known and influencial of
all the original ideas developed by Aurel Sandulescu.”
Dispariţia dintre noi a Profesorului Săndulescu reprezintă
o grea pierdere pentru familie, prieteni, colegi, şi pentru
întreaga noastră comunitate ştiinţifică. Colegii şi colaboratorii
săi din Departamentul de Fizică Teoretică, care l-am preţuit şi
admirat, îi vom păstra o vie şi neştearsă amintire!
Referinţe:
W. Greiner, A. Săndulescu, “New Radioactivities”, Scientific
American 262, No. 3, 58 (1990).
A. Săndulescu, W. Greiner, “Cluster decays”, Rep. Prog. Phys.
55, 1423 (1992).
S. Misicu, “Contributions of Aureliu Sandulescu to the theory
of alpha decay”, Rom. J. Phys. 47, No. 1-2, 33 (2002).
D. Delion, “Acad. Aureliu Sandulescu’s contribution to physics:
from magic radioactivity to superheavy nuclei”, Rom. J.
Phys. 52, 771 (2007).
I. Silisteanu, “Contributions of Aureliu Sandulescu to the
theory of alpha decay”, Rom. J. Phys. 52, 775 (2007).
A. Isar, Foreword, Rom. J. Phys. 57, No. 1-2 (2007).
D. Delion, “Aureliu Sandulescu, a Life Dedicated to the Nuclear
Physics: from α–Decay Theory to Magic Radioactivity
and Superheavy Nuclei”, Rom. J. Phys. 57, No. 1-2 (2007).
W. Greiner, Foreword, Rom. J. Phys. 47, No. 1–2, 3 (2002).
W. Scheid, Foreword, Rom. J. Phys. 47, No. 1–2, 4 (2002).
R. Liotta, Foreword, Rom. J. Phys. 47, No. 1–2, 6 (2002).
*** “In Memoriam: Aureliu Emil Săndulescu”, Rom. J. Phys. 64,
001 (2019).
Enciclopedia marilor personalităţi, Ed. Ion Văduva-Poenaru,
Editura Geneze, 2003, pag. 347-350.
Aurelian Isar
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Dr. Nicolae Negoiţă
(1939-2019)

Dr. Negoiţă Nicolae Vasile a fost unul dintre cercetătorii
reprezentativi ai institutului nostru. Angajat din 1964 în “Laboratorul
de compuşi organici marcaţi” înfiinţat în 1960, şi-a desfăşurat
întreaga activitate în slujba promovării chimiei la Măgurele.
Începând cu anul 1976 şi până la pensionare a fost un factor activ
în dezvoltarea “Centrului de Producţie Radiochimică” la a cărui
înfiinţare şi-a adus aportul, culminând cu obţinerea celor două
tipuri de Generatori de 99mTc-Techneţiu utilizaţi în medicină pentru
scintigrafia creierului sau pentru marcarea diferiţilor compuşi cu
utilizări medicale diverse, alături de Dr. Eugeniu Gârd. A publicat
împreună cu colegii de Institut şi în colaborare zeci de lucrări
ştiinţifice, dintre care peste 35 de lucrări ştiinţifice în cele mai bine
cotate reviste din ţară şi din străinătate.
Vă prezentăm o scurtă selecție din lista publicațiilor sale:
- A.T. Balaban, N. Negoita and I. Pascaru, “Paramagnetic
resonance of new stable nitrogen free radicals”, in “Magnetic
Resonance and Related Phenomena”, Proceedings of the 16th
Congress A.M.P.E.R.E., Bucharest, 1-5 September 1970, (Ed. I.
Ursu), Editura Academiei, Bucharest, 1971, pp. 1168-1171.
- N.M. Grecu, N. Negoita, M.T. Caproiu, A.T. Balaban, U.
Bologa and R.I. Walter, “ESR Evidence for rotation barriers in
1-benzoyl-2,2-diarylhydrazyls”, in Proc. 22nd Congres AMPERE
on Magnetic Resonance and Related Phenomena, (eds. K.A.
Muller, R. Kind and J. Ross), Zürich, 1984, pp.455-456.
- M. Frangopol, A. Genunche, N. Negoita, P.T. Frangopol and
A.T. Balaban, Tetrahedron 1967, 23, 841-844: A study of the
reversibility of Friedel-Crafts C-acetylations by means of
14C-labelling.
- R.J. Konior, R.I. Walter, U.L. Bologa, M.T. Caproiu, N. Negoita
and A.T. Balaban, Polish J. Chem., 1994, 68, 2451-2454: 14N 15
N Exchange at an aromatic nitro group during nitration
with acetyl nitrate.
- Chiper D., Simion C.A., Borza V., Negoita N., Radiolabelling
of thymine with Tc-99m. Preliminary results regarding the
stability and biospecificity of [Tc-99m] thymine , Journal
of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 50 (5-6),
(2007), 627 - 628.
Corina Simion
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In memoriam
Mihai POPESCU
(26 iulie 1942, Floreşti-Soroca – 14 iulie 2019, Bucureşti)

L-am cunoscut pe domnul profesor Mihai Popescu în
anul IV de facultate la Fizică, la Măgurele, prin intermediul
cursului Metode experimentale predat de profesorul Mihai Vasile. Mihai Popescu era profesor asociat din partea Institutului pentru Fizica şi Tehnologia Materialelor (IFTM). În această
calitate, el a condus lucrările de laborator de caracterizare a
structurii materialelor prin metoda difracţiei de radiaţii X, aducând o serie de exemple concrete, cu diagramele de difracţie
aferente, imprimate pe suport de hârtie de un aparat de înregistrare cu cerneală.
Un an mai târziu, în anul V de facultate, domnul profesor
Adrian Dafinei mi-a fost îndrumător la Lucrarea de Licenţă,
având ca temă modelarea unor structuri necristaline. Pentru
exemple şi rezultate ştiinţifice concrete, m-a prezentat domnului profesor Mihai Popescu, în camera lui de lucru din IFTM,
care a acceptat să-mi devină co-îndrumător la Lucrarea de
Licenţă.
După absolvirea facultăţii a urmat o perioadă de două
luni de vară, în care proaspeţii absolvenţi încercam să ne conturăm parcursul profesional imaginat pentru viitor. A fost anul
1995. Percepţia generală era că întreaga societate se afla încă
în plin proces de reaşezare şi reorganizare după evenimentele majore din decembrie 1989. Mulţi dintre foştii mei colegi
de grupă şi de an au ales să plece în străinătate. Şi mie-mi place să călătoresc în străinătate, dar să mă mut de tot – nu mă
simţeam în stare. Alţi colegi, de asemenea destul de mulţi, au
renunţat – de voie sau de nevoie – la calitatea de fizician şi au
devenit agenţi de vânzări sau chiar mici antreprenori. Au fost
alegeri dificile de făcut. În acele zile şi săptămâni de frămân-

tare, aş fi perceput ca pe o posibilă traumă majoră, dacă ar fi
trebuit să profesez altceva decât ceea ce am învăţat. Şi atunci,
în acele momente de cumpănă, am simţit că domnul profesor Mihai Popescu mi-a oferit o şansă pe plan profesional. În
acea toamnă a anului 1995, şi în IFTM s-a organizat examen
de admitere pentru asistenţi de cercetare stagiari, şi după un
examen trecut cu succes am avut şansa să fac parte din colectivul condus de domnul profesor Mihai Popescu.
Profesorul Mihai Popescu a condus un număr important
de doctorate şi a fost referent ştiinţific la o serie de teze de
doctorat. În particular, a fost şi conducătorul tezei mele de
doctorat. Mi-a fost un coleg senior cu o vastă experienţă ştiinţifică, cu o putere de muncă ieşită din comun, un om cu o
imaginaţie vie, cu tenacitate şi dedicare temelor ştiinţifice pe
care le-a abordat. Amintesc aici spre exemplificare doar câteva dintre aceste teme, la care şi-a adus contribuţia:
- modelarea la scară atomică a structurilor necristaline şi
amorfe;
- studiul efectului luminii asupra structurii compuşilor calcogenici binari şi ternari;
- studiul luminescenţei în langasit (LGS) dopat cu atomi de
pământuri rare;
- înţelegerea materialelor cu proprietatea de schimbare de
fază (phase-change), corelat cu domeniul de formare a
sticlei (Glass Forming Domain) în compuşii calcogenici
ternari;
- înţelegerea înregistrării informaţiei în straturi subţiri calcogenice prin înscriere directă cu laseri de femtosecunde;
- senzori de gaze pe bază de straturi subţiri de SnSe2 tratate termic;
- înţelegerea ferestrelor compoziţionale, cunoscute şi ca
faze intermediare, ori faze Boolchand.
Mihai Popescu a fost un cercetător ştiinţific prolific. A publicat în total în jur de 300 de articole ştiinţifice în reviste cotate ISI, semnându-le singur sau în calitate de co-autor, şi este
co-autor la o serie de brevete acordate de OSIM [https://apps.
webofknowledge.com].
Împreună cu profesorul Ion Bunget a scris un volum de
referinţă [Ion Bunget şi Mihai Popescu, Fizica dielectricilor solizi,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978] care apare
mai târziu şi în traducere în limba engleză [Ion Bunget and
Mihai Popescu, Physics of Solid Dielectrics, Elsevier, Amsterdam
– Oxford – New York – Tokyo, 1984]. Este distins cu Premiul
Constantin Miculescu al Academiei Române în anul 1978.
Pe lângă preocupările ştiinţifice, cercetătorul şi profesorul Mihai Popescu a fost şi un talentat scriitor, abordând atât
domeniul popularizării ştiinţei [Mihai Popescu şi Virgil Spulber, Descoperiri ştiinţifice – legendă şi adevăr, Editura Albatros,
Bucureşti, 1987], cât şi unele aspecte ale istoriei fizicii de la
Măgurele [Mihai Popescu, Şoapta Demiurgului, Editura Horia
Hulubei, Măgurele, 2001 şi Mihai A. Popescu, Har şi destin,
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Editura INOE, 2007].
Mihai Popescu a participat şi a câştigat o serie de proiecte
de cercetare în programele dedicate, la fiecare apel (Orizont,
CEEX, PN, etc.). De asemenea, a fost activ în participarea la
conferinţele ştiinţifice internaţionale (ICANS, SSC, ICOOPMA,
ISNOG, ANC, etc.), la care încuraja şi participarea colegilor mai
tineri.
În 1996 apare o monografie de referinţă în domeniul fizicii sticlelor calcogenice, la care Mihai Popescu este co-autor
cu şase capitole din zece, alături de profesori şi cercetători din
Chişinău, Republica Moldova [M. Popescu, A. Andrieş, V. Ciumaş, M. Iovu, S. Şutov, D. Ţiuleanu, Fizica Sticlelor Calcogenice,
Editura Ştiinţifică Bucureşti – I.E.P. Ştiinţa Chişinău, 1996].
În anul 2000 surprinde comunitatea ştiinţifică cu apariţia
unui alt volum monografic în limba englezăm despre materialele calcogenice necristaline [Mihai A. Popescu, Non-Crystalline Chalcogenides, Kluwer Academic Publishers, New York,
Boston, Dordrecht, London, Moscow, 2000], iar în anul 2003
semnează primul capitol dintr-un nou volum monografic cu
autori din mai multe ţări [Alexander V. Kolobov, Ed., Photo-Induced Metastability in Amorphous Semiconductors, Wiley-VCH
GmbH & Co. KgaA, Weinheim, 2003].
Mihai Popescu a fost Topical Editor pentru domeniul Fizică la revista Proceedings of The Romanian Academy – Series A,
timp de doisprezece ani, din anul 2000 şi până în 2011.
În cadrul conferinţei internaţionale 14th International Symposium on Non-Oxide and Novel Optical Glasses (ISNOG 14),
desfăşurată la Cape Canaveral, în Florida, USA, între 7 - 12 Noiembrie 2004, i se acordă premiul Ovshinsky Prize for Excellence
in Non-crystalline Chalcogenides.
În anul 2011, Mihai Popescu şi Andrei Dévényi au co-editat volumul Radu Grigorovici: Articole Ştiinţifice, care a apărut la
Editura Academiei Române [Mihai Popescu şi Andrei Dévényi,
Eds., Radu Grigorovici: Articole Științifice, Editura Academiei Române, București, 2011]. De asemenea, Mihai Popescu semnează alături de Rodica Marchidan-Grigorovici, Victor Bârsan
şi Andrei Dévényi prefaţa amplă şi detaliată a volumului. Acest
volum ne oferă impresionanta colecţie a articolelor ştiinţifice
ale profesorului Radu Grigorovici. El a fost cel care, fiind deja
un specialist recunoscut în domeniul opticii şi al fizicii descărcărilor în gaze, în urma participării la Conferinţa Internaţională
de Fizica Semiconductorilor organizată la Praga, în 1960, a
reuşit să iniţieze cu succes, şi la Bucureşti, studiul unor clase
de materiale necristaline şi a straturilor subţiri amorfe semiconductoare [Radu Grigorovici, Argumente, Editura ALMA,
Craiova, 2011]. A fost un domeniu nou, în devenire, pe plan
mondial. Orientarea interesului ştiinţific şi la Bucureşti spre
acest domeniu în curs de închegare, cea a semiconductorilor
necristalini, a reprezentat un demers curajos al profesorului
Radu Grigorovici care a adus astfel cercetării din România o
deschidere de direcţii şi de orizonturi noi de cercetare pentru
acea perioadă a anilor 1960 - 1970. La scurt timp, a venit şi
confirmarea noului domeniu şi a opţiunii profesorului Grigorovici: în 1977, Nevill Francis Mott de la Cavendish Laboratory
din Cambridge, Anglia este distins cu Premiul Nobel în Fizică,
pentru rezultatele sale obţinute în domeniul fizicii semiconductorilor amorfi sau necristalini. La decernarea premiului,
în data de 8 decembrie 1977, Mott prezintă un Nobel Lecture,

în care alături de Boris T. Kolomiets, ca reprezentant al Şcolii
de la Sankt Petersburg (Leningrad) îi nominalizează pe Radu
Grigorovici din Bucureşti şi pe Jan Tauc din Praga, care se evidenţiază ca părinţi ai acestui domeniu ştiinţific relativ foarte
tânăr. Mihai Popescu şi Andrei Dévényi au fost doi dintre numeroşii discipoli ai profesorului Radu Grigorovici.
Mihai Popescu a fost ales membru de onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România din anul 2011.
Un nou proiect editorial major, de interes ştiinţific internaţional, a început profesorul Mihai Popescu în anul 1999, când
a iniţiat şi a condus în calitate de Editor-in-Chief una dintre
primele reviste ştiinţifice româneşti de succes, publicată în
limba engleză şi cotată internaţional de ISI-Thomson-Reuters:
Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, pe scurt
JOAM. Logistica redacţională şi tiparul revistelor JOAM au
fost asigurate de către Institutul Naţional de Optoelectronică
(INOE-2000). Profesorul Mihai Popescu a fost Editor-in-Chief al
JOAM până în anul 2016, când a predat această ştafetă profesorului Adrian Petriş de la Institutul Naţional pentru Fizica
Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei (INFLPR).
Anul 2001 a fost acela în care profesorul Mihai Popescu
a demarat următorul lui proiect nou, de mare importanţă
pentru comunitatea ştiinţifică internaţională, interesată de
materialele calcogenice: Conferinţa Internaţională de Amorfi
Calcogenici şi Nanostructuraţi, în limba engleză Amorphous
and Nanostructured Chalcogenides, pe scurt ANC. Interesul internaţional real pentru seria de conferinţe ANC s-a reflectat
clar în proporţia participării internaţionale, care a fost în jur de
80 - 90% la fiecare ediţie.
Profesorul Mihai Popescu a reuşit să organizeze cu succes
opt ediţii ale acestei conferinţe ANC în România, în perioada
2001 - 2017, la fiecare doi ani. ANC-1 a avut deschiderea festivă în Aula Academiei Române, unde a participat şi academicianul profesor Radu Grigorovici. Lucrările conferinţei s-au
desfăşurat pe mai departe în cadrul Universităţii Bucureşti,
în clădirea Facultăţii de Drept. Următoarele ediţii au fost pe
rând: ANC-2 la Sinaia (2005); ANC-3 a fost găzduit de Universitatea Transilvania din Braşov (2007); ANC-4 a fost organizat la
Constanţa, gazdă fiind Universitatea Ovidius (2009); ANC-5 s-a
desfăşurat la Măgurele (2011), la noua Bibliotecă a Institutului
de Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei (IFIN-HH); ANC-6
a fost din nou organizat la Universitatea Transilvania Braşov
(2013); ANC-7 a fost găzduit de Universitatea Babeş-Bolyai
(2015), iar ANC-8 a fost organizat din nou la Sinaia (2017).
Încă din anul 2015 domnul profesor Popescu a împărtăşit ideea că pentru a creşte şi a întări relevanţa seriei de conferinţe ANC în rândul comunităţii internaţionale, ar fi nevoie
ca ANC să fie organizat şi de parteneri din alte ţări. Această
dorinţă părea a fi un vis, timp de patru ani de zile, până de
curând. În iulie 2019, acest vis a devenit realitate: conferinţa
ANC-9 a fost organizată la Chişinău, în Republica Moldova de
către profesorul Dumitru Ţiuleanu şi echipa lui, instituţia gazdă fiind Universitatea Tehnică a Moldovei.
Profesorul Mihai Popescu a fost o persoană cu o fire complexă. A fost mereu deschis spre nou şi devenea curios dacă
întâlnea ceva diferit, ceva care poate nu se încadra în tiparele
cunoscute până în acel moment, atât în ştiinţă, cât şi în viaţa
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Physics Web
Rubrică îngrijită de Mircea Morariu
Măsurarea invarianților locali în materiale topologice
Materialele topologice, materiale ale căror proprietăți de
suprafață sunt foarte diferite de acelea în volum, au prezentat un tot mai mare interes în ultimii ani, revoluționând fizica
materiei condensate moderne datorită proprietăților lor unice. Fazele topologice ale materiei sunt numite în acest mod,
deoarece ele sunt descrise de către invarianți globali care nu
sunt afectați, cel puțin, de imperfecțiuni, cum ar fi defectele
sau alte variații, din material. Și deși aceşti invarianți prezintă o
imensă promisiune pentru o mulțime de aplicații, incluzând
spintronica rezistentă la eroare sau calculatoarele cuantice, ei
au fost considerați ca și cantități globale și nu locale, până nu
demult. Matematic, acești invarianți sunt construiți ca integrale ale unei proprietăți locale peste un spațiu de parametri
închis. Un grup de cercetători de la University of Chicago din
SUA au repurtat cu succes măsurarea a nu mai puțin de trei
invarianți topologici a unui tip Hall cuantic de sistem material, toți cu localizare spațială, deși în mod normal, invarianții
topologici sunt cantități care necesită cunoașterea detaliată
asupra întregului sistem. (Detalii în Nature)
Capacitanţă negativă în materiale feroelectrice
Materialele feroelectrice, care au fost descoperite acum
aproape o sută de ani şi care au condus la un spectru larg de
aplicaţii, incluzând stocarea informaţiei digitale şi calculatoarele neuromorfice, sunt încă incomplet înţelese. O teorie care
le descrie bine este teoria Landau care prezice, de asemenea,
că materialele ar putea avea, în mod deosebit, o capacitanţă
negativă. Cercetători de la Nanoelectronics Materials Laboratory (NaMLab gGmbH), Dresden University of Technology
şi National Institute of Materials Physics, Bucureşti-Măgurele
din România, au confirmat recent această predicţie pentru
prima dată prin efectuarea de măsurători electrice pe oxidul
de zirconium hafnium ferroelectric (Hf0,5Zn0,5O2). Capacitanţa negativă ar putea fi exploatată pentru creşterea eficienţei energetice a dispozitivelor electronice, mai ales că acest
material se găseşte deja în cipurile calculatoarelor actuale.
(Detalii în Nature)
Perovskiţi hibrizi 2D
Dispozitivele semiconductoare bazate pe perovskiţi organicanorganic hibrizi cresc în popularitate datorită aplicaţiilor lor
potenţiale în eficientizarea diodelor, celulelor solare, laserilor



şi multor altora. Aceste materiale hibride sunt moi şi flexibile,
şi sunt mult mai uşor de fabricat în volum, comparativ cu semiconductorii. Ca rezultat, aceste filme subţiri de perovskiţi
ar putea fi utilizate pentru viitoarele dispozitive electronice,
deoarece ar putea fi întinse ca o vopsea pe o suprafaţă. Un
interes deosebit a fost concentrat pe perovskiţi organic-anorganic hibrizi 2D cu halogenură metalică, deoarece s-a arătat că găzduiesc excitoni de înaltă energie, de sute de meV.
Recent, un grup internaţional de cercetători de la Georgia
Institute of Technology, SUA, au făcut o descoperire surprinzătoare de excitoni multipli cu proprietăţi distincte ce
pot coexista în aceste materiale hibride. (Detalii în Nature
Materials)
Laser fononic
Laserul optic, care va celebra anul viitor şase decenii de la
descoperire, a condus la o multitudine de aplicaţii tehnice
care au schimbat viaţa oamenilor, iar cercetătorii speră ca
analogul său mecanic, laserul fononic să fie într-o zi la fel de
important. Recent, un grup de cercetători de la University of
Rochester şi de la Rochester Institute of Technology au avut
succes la realizarea unui laser fononic bazat pe nanosfere de
sticlă suspendate în vid, folosind pensete optice (sau trapă
de dipoli). Dispozitivul, care lucrează pentru prima dată în
domeniul de masă mezoscopică, pe lângă faptul că ar putea
fi utilizat la rezolvarea problemelor fundamentale ale mecanicii cuantice, şi-ar putea găsi utilitate în aplicaţiile de metrologie de precizie. (Detalii în Nature Photonics)
Nanobenzi de fosforen
Cercetători de la University College London, Anglia au realizat cu succes pentru prima dată nanobenzi de fosforen,
echivalentul fosforos al grafenului 2D. Materialele, care sunt
tot de un atom grosime şi sub 100 atomi lărgime, au fost realizate din fosfor cristalin pur şi există predicţia că, teoretic, vor
avea un domeniu larg de utilizări tehnologice şi chiar şi proprietăţi exotice. Fosforenul, care este de asemenea cunoscut
ca fosfor negru format din câteva straturi, poate fi obţinut
prin clivarea mecanică a cristalelor de fosfor negru (în acelaşi
mod cum straturile de grafen sunt mecanic exfoliate dintrun grafit masiv). Proprietăţile de transport ionic, termice şi
electronice ale materialului rezultă din structura sa atomică, în care atomii de fosfor sunt aranjaţi în pături zimţate cu
două legături de strat P-P diferite. (Detalii în Nature)
Un nou material denumit „flexoelectret”
Fizicieni de la Xian Jiaotong University, China, au creat un
material dielectric moale care prezintă o tensiune relativ

de zi cu zi. Iar apariţia noului de natură ştiinţifică încerca să-l
catalizeze prin discuţii de tip brainstorming, de fiecare dată
când i se părea necesar.
Deşi era o fire deschisă, care obişnuia să asculte şi părerile alternative exprimate de colegi în discuţiile avute pe teme
ştiinţifice sau organizatorice, doar argumentele temeinice reuşeau să-l convingă. Având un bagaj cultural şi informaţional
fascinant şi o minte ageră, nu rareori apela în discuţii la ironia
fină, ori la expresii cu valoare semantică multivalentă, în urma
cărora interlocutorul putea rămâne nedumerit o clipă. Uneori
împletea chiar ironia cu gluma. Se mai detensiona astfel câte

o situaţie mai greu de înţeles.
Se spune că în spatele unui bărbat de succes se găseşte
totdeauna o femeie puternică. Pentru Mihai Popescu aceasta
a fost soţia lui, doamna Rodica, susţinându-l şi înţelegându-l
în toate împrejurările vieţii. Cu acest suport, Mihai s-a putut
dedica la maxim cercetării ştiinţifice. Timp de 42 de ani, începând cu anul 1977, ei au format un cuplu frumos, împreună
la bine şi la greu.
Cei care l-am cunoscut pe profesorul Mihai Popescu îi
vom păstra mereu vie amintirea.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Adam Lőrinczi
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mare atunci când este îndoit, pe care ei îl descriu ca primul
flexoelectret. Materialul a fost realizat prin încorporarea unui
strat de polimer încărcat în partea de mijloc a unui material
sub formă de bandă de siliciu dielectric. Când unele materiale sunt deformate neuniform, un gradient puternic crează
separat ioni pozitivi şi negativi, ceea ce produce o tensiune
de-a lungul materialului. Acest fenomen este cunoscut ca
flexoelectricitate şi este observat în multe materiale incluzând cristale, polimeri şi semiconductori. Noul material creat de către fizicienii din China, după unele îmbunătăţiri, şi-ar
putea găsi un domeniu larg de aplicaţii incluzând electronica uşor de purtat. (Detalii în Physical Review Letters)
Magnetometru care pune în evidenţă interacţiunile de
spin
O moleculă magnetică singulară poate acţiona ca un senzor şi poate produce cele mai detaliate imagini ale structurii
magnetice a materialului la scară atomică. Magnetometrul,
care a dezvăluit pentru prima dată interacţiuni de schimb
cuantice acordabile între două molecule magnetice, ar putea dezvolta o nouă tehnică de microscopie care să exploreze moleculele magnetice dintr-un anumit loc al probelor.
Acum zece ani, cercetătorii au raportat ca succes creşterea
semnificativă a rezoluţiei laterale a microscopiei de forţă atomică la temperaturi coborâte prin punerea în funcţiune a
acestui tip de microscop cu o singură moleculă de monoxid
de carbon. Această tehnică a constituit un punct de reper
important în vizualizarea structurii atomice a moleculelor
singulare. Cercetători de la University of California, Irvine,
SUA, s-au inspirat din această strategie şi au ataşat o singură
moleculă magnetică (Ni(ciclopentadienil)2) la un microscop
cu tunelare cu scanare pentru a realiza un dispozitiv sensibil
la spini la scară atomică. Ei au realizat acest lucru prin alegerea cu grijă a tipului de moleculă, care ea însăşi a aderat pe o
suprafaţă de substrat de Ag-110. (Detalii în Science)
Pulsuri de lumină din domeniul terahertzilor la rotirea
spinilor
O nouă tehnică pentru a inversa rapid polaritatea magneţilor în aşa fel încât toţi spinii să se rotească coerent ar putea
fi utilizată pentru a dezvolta dispozitive de stocarea datelor
mult mai eficiente din punct de vedere energetic, precum şi
calculatoare superrapide în viitor. Tehnica, care lucrează prin
aplicarea pulsurilor ultrascurte de lumină din domeniul frecvenţelor terahertziene asupra magnetului, nu produce un
plus de căldură, şi necesită energie foarte puţină, de doar un
foton pe flip de spin. Dispozitivele de hard ale calculatoarelor
moderne actuale codează binari de zero şi unu prin orientarea spinilor în materiale magnetice utilizând pulsuri de câmp
magnetic create de către un curent electric. Acest proces disipează cantităţi uriaşe de energie (şi în plus este un proces
relativ lent). Într-adevăr, centrele de date din ziua de azi, consumă între 2 şi 5% din electricitatea mondială şi produc căldură de prisos şi mai mult, necesită chiar mai multă putere
pentru a răci serverele. Cercetători din Rusia, Germania, Regatul Unit şi Olanda au exploatat recent o nouă interacţiune
puternică, fără precedent, între câmpul electric al pulsurilor
de lumină terahertziene şi spinii magnetici. Efectul, pe care
ei l-au descoperit în 2016 într-un material antiferomagnetic
de ortoferită de tuliu, face ca spinii să oscileze cu amplitu-

dine mare. Această interacţiune pe care au descoperit-o nu
este încă destul de puternică pentru a schimba orientarea
spinilor, chiar dacă s-au utilizat surse de radiaţie terahertziene mult mai puternice. Pentru a putea produce reorientarea
spinilor, grupul de cercetători a proiectat şi realizat o antenă
de dimensiuni nanometrice specială (din aur) şi au plasat-o
pe partea superioară a magnetului de ortoferită de tuliu. Antena posedă moduri plasmonice (oscilaţii colective de electroni de conducţie ai metalului) care măresc cuplajul dintre
lumină şi antenă. (Detalii în Nature)
Sistemul cu spin singular rupe simetria cuantică
Cercetători de la Hefei National Laboratory for Physical Sciences de la University of Science and Technology of China
afirmă că au observat ruperea simetriei paritate-timp pentru
prima dată într-un experiment. Rezultatul a fost obţinut utilizând o tehnică de „dilatare” pe un sistem cu spin singular –
un centru de azot-vacanţă în diamant. Conform teoriilor fizicii
actuale, universul este guvernat de anumite simetrii fundamentale. Una dintre acestea se referă la relaţia dintre paritate
şi timp. Defectele din diamant utilizate de către cercetătorii
chinezi au loc atunci când doi atomi vecini de carbon sunt
înlocuiţi cu un atom de azot, cu un electron în plus şi un loc
de reţea gol. Electronul este un sistem cu spin singular adică
este guvernat de un hamiltonian simetric paritate-timp (nehermitian) general şi astfel cercetătorii au manipulat sistemul
prin schimbarea stării de spin a electronului. Ei au aplicat un
câmp magnetic la axa centrului azot-vacanţă şi apoi au aplicat pulsuri de microunde oscilante, astfel că au putut în final
să controleze centrul azot-vacanţă şi să schimbe direcţia paritate şi timp a sistemului, cauzând ruptura. (Detalii în Science)
Efectul Casimir creează o capcană cuantică pentru
obiecte mici
Efectul Casimir este un fenomen bizar în care două suprafeţe neutre din punct de vedere electric ţinute separate la
o distanţă foarte mică se supun unei forţe care rezultă din
fluctuaţiile cuantice. Numită după fizicianul olandez Hendrik Casimir care a descoperit-o în 1948, forţa este în mod
normal atractivă, deoarece atunci când doi conductori plani
paraleli în vid sunt plasaţi separaţi la o distanţă scurtă, doar
un set discret de fluctuaţii cuantice pot exista în intervalul
dintre ei. Pe de altă parte, setul de fluctuaţii permise în vid în
afara intervalului este în mod efectiv nelimitat. Deci, fluctuaţiile în vid pe spatele plăcilor exercită mai multă presiune decât fluctuaţiile din interval, împingând plăcile una spre alta.
Acest lucru poate fi supărător în nanotehnologie, ducând la
strângerea în grupuri a nanoparticulelor. Recent, fizicieni din
SUA (Massachusetts Institute of Technology) au descoperit
o modalitate de a face forţa Casimir repulsivă sau atractivă,
depinzând de dimensiunea intervalului dintre două obiecte.
(Detalii în Science)
Mecanismul din materialele cu schimbare de fază
Materialele cu schimbare de fază pot fi trecute reversibil între stările sticloasă şi cristalină prin aplicarea unei tensiuni
care încălzeşte materialul sau prin încălzirea lor directă cu
un laser. Fiind capabile să treacă între aceste două stări „0”
şi „1” – o stare cristalină cu o conductivitate electrică mare
şi o stare amorfă metastabilă cu conductivitate electrică co-
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borâtă – aceste materiale devin foarte promiţătoare pentru
noile tipuri de memorie nevolatilă. Recent, cercetători de la
University of Duisburg-Essen şi European XFEL din Germania
au repurtat succes în observarea pentru prima dată a proceselor care au loc în timpul tranziţiei, prima piedică fiind timpul extrem de scurt în care are loc fenomenul, ei utilizând
pulsuri de raze X de ordinul femtosecundelor asupra a două
materiale utilizate în optică şi electronică. (Detalii în Science)
Izolator topologic magnetic
Izolatorii topologici sunt izolatori electrici în volum, dar care
pot conduce electricitate extrem de bine pe suprafaţa lor
prin stări electronice speciale, protejate topologic. Materialele sunt preconizate a manifesta efecte cuantice foarte exotice, dar multe dintre aceste efecte pot avea loc numai dacă
este introdus magnetismul. Un exemplu este efectul Hall
cuantic anormal, care este un efect Hall care poate avea loc
fără vreun câmp magnetic aplicat. Cercetători de la Tsinghua
University of Beijing, China au descoperit primul izolator topologic magnetic intrinsec, un compus stoichiometric care
prezintă atât caracteristici de ordine magnetică inerentă, cât
şi de izolator topologic. Materialul MnBi2Te4, care este realizat din cinci părţi formate din straturi de Bi2Te2 şi un strat
dublu de MnTe, ar putea fi platforma ideală pentru a studia
fenomenele cuantice exotice, cum ar fi efectul Hall cuantic
anormal şi fazele cuantice asemănătoare izolatorilor axionali
la temperaturi mai înalte. (Detalii în Chin.Phis.Lett.)
Primul lichid ferromagnetic
Majoritatea materialelor au momente magnetice care se
aliniază atunci când sunt expuse la un câmp magnetic extern. Într-un material ferromagnetic (un magnet permanent),
cuplajul dintre momente asigură ca materialul să rămână
magnetic după ce câmpul magnetic a fost suprimat. În alte
materiale numite paramagneţi, fluctuaţiile termice înving
repede cuplajul o dată ce câmpul extern a fost suprimat şi
materialul încetează să mai fie magnetic. Ferofluidele sunt
paramagneţi care constau din nanoparticule magnetice dispersate într-un lichid. Când este expus la un câmp magnetic, efectele combinate ale gravitaţiei, tensiunii superficiale
şi atracţiei magnetice dintre nanoparticule pot crea structuri spinoase neobişnuite pe suprafaţa ferofluidelor. În plus,
atunci când câmpul magnetic este suprimat, ferofluidele
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Ultimele luni, de la apariţia CdF 84, au fost marcate de o
activitate intensă prin care grupul redacţional al revistei
a reuşit să împartă şi distribuie în mare parte, în mod
judicios, colecţii reîntregite sau grupaje de numere pe
diferite tematici. Au beneficiat persoane particulare,
laboratoare, departamente, dar şi instituţii din ţară.
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Filiala din Timişoara a Academiei Române. Acţiunea va
continua, finalizarea împărţiri vechii colecţii (detalii în
numărul precedent) urmând a se cristaliza în jurul datei
de 1 Septembrie.
se întorc la starea unui lichid normal. Oameni de ştiinţă din
SUA şi China (University of Massachusetts Amherst şi Beijing University of Chemical Technology) au creat şi studiat
magneţi permanenţi formaţi din picături mici de lichid şi ei
consideră că aceştia sunt primii magneţi permanenţi lichizi
realizaţi până în prezent. Formele picăturilor magnetizate
pot fi schimbate, ceea ce ar putea conduce la aplicaţii practice cum ar fi acuatorii pentru roboţi minusculi moi. (Detalii
în Science)
Material termoelectric ieftin la temperatura camerei
Cercetători din SUA (University of Houston şi Massachusetts
Institute of Technology) au fabricat un material termoelectric care lucrează la temperatura camerei, care este la fel de
bun ca şi cel mai disponibil comercial din aceeaşi clasă, dar
este mult mai ieftin. Materialul, care se bazează pe Mg2Bi2 de
tip n, ar putea fi utilizat în aplicaţiile de răcire ale stării solide.
Materialele termoelectrice fac uz de fluxul de căldură dintr-o
arie mai rece spre una mai caldă, şi au un efect Peltier mare,
care descrie modul în care căldura se transferă între două
joncţiuni electrice. Aliajele de bismut cu telur sunt cele mai
bune materiale termoelectrice care lucrează la temperatura
camerei cunoscute până în prezent, dar ele sunt costisitoare din cauza cantităţii mari de telur scump pe care-l conţin.
(Detalii în Science)

La `nchiderea edi]iei CdF numărul 85 (septembrie 2019) – numărul de faţă – are data de închidere a ediţiei
la 20 august 2019. Numărul anterior, 84 (mai 2019), a fost tipărit între 13 şi 14 iunie 2019.
Numărul următor este programat pentru luna decembrie 2019.
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