
Curierul de Fizică – un experiment  
de publicare a rezultatelor MSciTeh 2020

Curierul de Fizică
numărul 88 devine 

gazda unui experiment 
realizat împreună cu or-
ganizatorii şi participanţii 
la Şcoala de vară pen-
tru elevi de la Măgurele, 

desfăşurată în acest an, în premieră, ex-
clusiv Online. A doua premieră a acestui 
eveniment care, indiferent de forma de 
organizare, suscită din ce în ce mai mult 
interes atât în rândul elevilor, dar şi al 
dascălilor lor este publicarea rezultatelor 
muncii de două săptămâni (23 august – 
5 septembrie) sub formatul unei reviste 
ştiinţifice. În acest fel, elevii pot încheia 
ciclul cunoaşterii de la învăţare până la 
diseminarea rezultatelor, experimentând 
dimensiunea profesională şi morală a vo-
caţiei de cercetător: munca ta se bazează 
pe cea a nenumăraţilor înaintaşi, dar ai 
responsabilitatea de a o duce mai departe 
şi de a transmite cunoştinţele acumulate 
celor de după tine.

Revista găseşte spațiu pentru toate 
generațiile de cititori; urmând formatul 
deja cristalizat timp de 30 de ani îmbină, 
sperăm noi, în mod natural, rezultatele 
MSciTeh2020 cu texte şi preocupări 
dedicate, dar şi cu omagii aduse celor 
care au avut contribuții în domeniile fizicii 
şi cele conexe, timp de o viață (unii dintre 

ei plecați prematur dintre noi, alții cu un 
veşnic regret din partea şcolilor pe care 
le-au creat şi lăsat în urmă!).

Nu în ultimul rând semnalăm o întrerupere 
(sperăm vremelnică) a rubricii “Physics 
Web” – ne dorim ca domnul Mircea 
Morariu să revină printre noi şi să ne 
încânte şi pe viitor cu micile texte despre 
realizările aparte ale comunității ştiințifice 
internaționale, mai greu de găsit în acest 
format în paginile web.

y Corina Anca SIMION

Publicaţia IFIN-HH 
 şi a Societăţii Române 

de Fizică

Curierul de Fizicã îşi propune să se adreseze întregii comunități ştiințifice/universitare din țară şi diaspora!
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Biserica „Sfânta Precista” din Galați - Un lăcaş de 
rugăciune învăluit în istorie, mult prea puţin promovat

eram aproape de porțile Bisericii 
Fortificate „Sfânta Precista” din Galați. 
Deşi oficial ea este un simbol al oraşului, 
prea puțini oameni îi cunosc adevărata 
valoare.

În față mea se înfățişa un lăcaş de 
rugăciune împrejmuit de multă istorie, 
o parte din ea nedescoperită încă. De
cealaltă parte a porților de fier, puteai
crede că este un alt univers, în care
natura îşi arată cu adevărat frumusețea 
şi delicatețea. Verdele crud al ierbii
proaspăt tăiate intră într-un contrast
aparte cu nuanțele de cărămiziu ale
pereților impunători ai bisericii.

De-a lungul zidurilor ce astăzi înconjoară 
un monument istoric se aflau câteva plăci 
de mormânt. „Pe ele sunt trecute, pe 
scurt, importanța personajului şi rolul 
pe care acesta l-a avut în timpul vieții”, 
povesteşte arheologul Adrian Adamescu, 
specializat în istorie antică, de la Muzeul 
de Istorie „Paul Păltănea” din Galați. 

În fața mea se înfățişau deja ruinele unor 
locuri care, demult, au avut un scop, iar 
astăzi, au o poveste. Însă, oamenii trec 
de multe ori nepăsători pe lângă acest 
tezaur al trecutului: „Comunitatea nici 
nu ştie că acolo este un sit arheologic”, 
ne explică arheologul.

Cum de un loc atât de binecuvântat 
şi plin de istorie este încă necunoscut 
multor localnici? De ce nu este promovată 
această zonă în care trecutul este încă 
viu şi ascunde atât de multe mistere? 
Acestea sunt comorile pe care nu ştim să 
le prețuim… Deşi ne îngrijim de sufletele 
noastre şi ştim să punem în valoare tot 
ce ne oferă natura, uităm complet de 
ceea ce a fost aici acum sute de ani 
şi lăsăm istoria să treacă neobservată 
pe lângă noi. „Fiecare sit este degradat 
în fiecare an de diverşi factori: umani, 
economici, naturali”, mărturiseşte Adrian 
Adamescu.

În lipsa unor plăcuțe informative pentru 
turişti, am aflat mai multe amănunte 
despre situl arheologic din curtea bisericii, 
apelând la unul dintre cei mai reputați 
istorici ai Muzeului de Istorie din Galați. 

continuare în pag. [ 5 ] 
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„Munceşte şi te roagă! ”

O zi la Mănăstirea Tazlău 

„Veşnicia s-a născut la sat”. Spun 
asta pentru că, din dorința de a-mi 
cunoaşte mai bine satul, am pornit cu 
bicicleta într-o zi de vară, fără să am o 
destinație anume în plan. Iar, pe parcurs 
ce mergeam, acest citat se adeverea 
din ce în ce mai mult. Şi astfel, am 
ajuns la Mănăstirea Tazlău, un loc cu 
o veritabilă amprentă a istoriei. Aici,
l-am întâlnit pe părintele stareț Iosif
Chiriac, cu ajutorul căruia am aflat o
mulțime de lucruri fascinante despre
istoria acestui neam şi a patrimoniului
românesc.

Pentru început, vă rugăm să ne faceți 
o mică trecere în istorie în ceea ce
privește această mănăstire și istoria ei. 

Bine ați venit la Mănăstirea Tazlău! 
Aceasta, aşa cum se ştie, este ctitoria 
măritului Voievod Ştefan cel Mare şi 
Sfânt al Moldovei, din anul 1497 având 
ca hram principal Naşterea Maicii 
Domnului, 8 septembrie, şi din 2008 
avem şi pe cuviosul Chiriac de la Tazlău 
pe care îl prăznuim aşa cum se cuvine 
pe data de 9 septembrie. Acest părinte 
duhovnicesc a viețuit la Mănăstirea 
Tazlău între anii 1600-1660, originar 
din apropierea localității Tazlău, satul 
Mastacăn, comuna Borleşti.

Măritul voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt 
alege ca loc de rugăciune Tazlăul, unde, 
în anul 1496 începe ctitoria sa, din piatră 
de râu şi cărămidă, o adevărată catedrală 
cu o istorie de 523 ani. Voievodul a 
continuat de fapt lucrarea începută de 
bunicul său, Alexandru cel Bun, care în 
1424, sub dealul Chetronia, a construit 
o bisericuță mică din lemn, lungă de
6m şi lată de 4m.

Ce legende legate de ctitorul acestei 
mănăstiri cunoașteți?

Legendele există şi aici, cum există 
şi la alte mănăstiri. Se spune că din 
Măgura Tazlăului, s-a tras cu arcul şi 
săgeata a căzut pe malul stâng al râului 
Peştiosul, astfel a ales locul de zidire a 
mănăstirii, aşa cum spune şi pisania: 
„eu, Ştefan, domn al Moldovei, din mila 
lui Dumnezeu, am construit această 
mănăstire ca să fie rugătoare sieşi, soției 
sale Maria Voichița dimpreună cu fiii săi 

Bogdan şi Alexandru”, (Sândel, aşa cum 
îl dezmierda domnitorul). Fiul din urmă 
i-a frânt inima de durere domnitorului
pentru că, atunci când a început zidirea 
Mănăstirii Tazlău, în iulie 1496, la foarte 
puțin timp, a murit, fiind fiul pe care îl
instruise în războaie şi care trebuia să
urmeze la domnie.

S-a schimbat ceva în viața monahală de 
când mănăstirea a devenit monument 
istoric?

Nu, nu s-a schimbat pentru că mănăstirea 
însăşi a avut dintotdeauna o valoare 
istorică. În anul 2004 a fost trecută în 
Lista de monumente istorice de categoria 
A, de importanță națională, fiind ctitorie 
voivodală. În general toate mănăstirile cu 
vechime mare sunt monumente istorice. 
Mai sus de categoria A, sunt monumentele 
uNeSCO, cum sunt cele din Bucovina, 
de importanță internațională, pe când 
cele de categoria A sunt de importanță 
națională.

Cum interpretați interesul tinerilor 
pentru Patrimoniul Natural și Cultural?

Ne bucurăm că există un interes din 
partea tinerilor pentru Patrimoniul Cultural. 
Cu cât mănăstirea este mai cunoscută, 
cu atât tinerii devin mai interesați. este 
ştiut că tinerii au această aplecare 
spre informație, către cunoaştere. Au 
această curiozitate care animă spiritul 
uman. Toți oamenii din lume, marii 
cercetători, oamenii de ştiință, au fost 
animați de acest spirit al cunoaşterii, al 
perseverenței. Spre exemplu, edison, de 
o mie de ori a experimentat filamentul, 
până a reuşit să îl aprindă. De altfel, pe 
blazonul nostru este desenat un vultur; 
noi trebuie întotdeauna să ne înălțăm
cugetul!

Cum sprijină mănăstirea/biserica 
acest interes?

Mănăstirea evident că sprijină interesul 
tinerilor şi este bucuroasă atunci când 
tinerii sunt interesați. Aşteptăm ca ei, 
odată cu restaurarea acesteia, să vină 
într-un număr mult mai mare aici, să 
cunoască istoria, originea neamului nostru 
românesc şi ortodox. Tinerii au nevoie 
să aibă acces la aceste informații.

Vă rugăm să ne detaliați puțin viața 
de aici, la Mănăstirea Tazlău: Cum 
se desfășoară o zi aici? 

Viața la Mănăstirea Tazlău se desfăşoară 
ca în orice mănăstire. există principiul 
fundamental al monahismului: „Ora et 
labora”, roagă-te şi munceşte. Întotdeauna 
ziua în mănăstire începe şi se sfârşeşte 
cu rugăciune. Dimineața Slujba ceasurilor 
cu Acatistul zilei, apoi Slujba vecerniei 
după-amiaza şi Slujba utreniei seara. La 
care se adaugă rugăciunile personale 
ce se rostesc de-a lungul zilei în mod 
tainic. Călugărul se roagă nu numai când 
e ora de rugăciune, ca o concluzie: Cel 
care se roagă doar când se roagă, nu 
se roagă. 

Cât de mult influențează turiștii/
pelerinii viața bisericii?

Pelerinii care trec pragul mănăstirii 
sunt interesați de viața duhovnicească. 
Aici aş face deosebire între pelerini şi 
turişti. Pelerinul se bucură de un părinte 
duhovnicesc când îl întâlneşte, pelerinul 
se integrează cât poate de mult în viața 
mănăstirească. Pe când turistul este 
interesat de partea istorică şi arhitecturală. 
Pelerinul vine îmbrăcat cuviincios la 
mănăstire, pe când turistul de foarte 
multe ori vine îmbrăcat indecent, nici 
măcar nu îşi dă ochelarii de soare de 
la ochi, ceea ce este o lipsă totală de 
bun simț. Atunci când ai o convorbire cu 
cineva, indiferent de starea ta socială, 
de rangul tău, trebuie să îți dai ochelarii 
de soare jos. Oamenii se bucură de 
vederea celuilalt, comunicăm, fața 
este expresivă, avem graiul omenesc, 
nu suntem nişte roboți. Pe turist, nu 
îl interesează viața duhovnicească. 
Turistul vine, şi nici nu se închină la 
icoane. Turistul analizează şi înțelege 
foarte subțire viața duhovnicească a 
unei mănăstiri. De aceea ne dorim să 
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crească exponențial numărul de pelerini, 
iar turiştii să se transforme în pelerini. 

Cum simțiți mănăstirea în corelație cu 
guvernul, patriarhia? Sprijină aceste 
instituții mănăstirea, atât pe zonă 
turistică, cât și materială?

Da, odată cu restaurarea şi unul dintre 
dezideratele acestui proiect sau punctajul 
pentru care a trecut acest proiect a fost 
şi creşterea exponențială a celor care 
o vizitează. A celor care sunt dornici
să o cunoască, să vadă Mănăstirea
Tazlău restaurată şi frumoasă aşa cum a 
fost ea dintr-un început. Restaurarea nu 
face altceva decât să scoată în evidență
pe cât posibil mai mult, frumusețea de 
odinioară.

Mănăstirea se află în relație de colaborare 
atât cu autoritățile locale, cât şi centrale 
pentru că, un proiect european, în primul 
rând, responsabilizează pe beneficiar 
cu 2% din valoarea lui. urmează, prin 
direcția de finanțe publice, Guvernul 
României contribuie cu 13% din valoarea 
proiectului. Iar, în cele din urmă, fondurile 
europene sau structurale contribuie cu 
85% din valoarea proiectului.

Cât de importantă credeți că este 
promovarea mănăstirii, atât pentru 
locuitori, cât și pentru ea însăși?

este importantă promovarea mănăstirii 
pentru că întâi s-a zidit Mănăstirea 
Tazlău, şi ulterior s-a format localitatea. 
În ziua de azi vorbim şi spunem greşit 
de mănăstire că se află în sat. Nu a fost 
satul întâi şi apoi mănăstirea, deoarece 
satul s-a format în jurul mănăstirii. Astfel, 
mănăstirea este actul de naştere a 
localității Tazlău. 

y un interviu de Marta MIRON

„Cele mai vechi descoperiri arheologice 
indică faptul că pe acest loc a trăit o 
populație datând din Prima epocă a 
Fierului”, povesteşte Adrian Adamescu, 
despre zona care, pe vremuri, era „un 
loc de pelerinaj pentru creştini”. 

Procesul de colectare a datelor şi de 
analiză a obiectelor găsite la un sit 
arheologic este destul de complicat, 
însă arheologul ne explică paşii pe care 
îi urmează în profesia sa. „Trebuie să 
identifici complexul, să-l fotografiezi, să-l 
desenezi pe hârtie milimetrică, să-l sapi, 
să aduni tot materialul arheologic rezultat. 
Apoi, trebuie pus în pungă, notat, spălat, 
marcat, desenat, găsit analogii cu alte 
descoperiri asemănătoare etc”.

Atât de multă muncă presupune arheologia 
şi totuşi, locuri ca acesta rămân în 
continuare parcă „ascunse” în umbra 
trecutului. Nu şi dacă îl vom lumina. Cu 

fiecare om care îi calcă pragul conştient 
de toată istoria ascunsă în curtea bisericii, 
aceasta revine la viață. Trebuie doar să 
avem curajul să admirăm şi să prețuim 
darurile trecutului.

Biserica „Sfânta Precista” –
Singura biserică fortificată din 
județul Galați

Biserica fortificată „Sfânta Precista” din 
Galați a fost construită între anii 1643-
1647, în timpul domniei lui Vasile Lupu. 
Aceasta are turnul-clopotniță inclus în 
corpul bisericii şi podul fortificat. Deşi a 
fost supusă multor încercări, aceasta a 
rezistat în fața timpului, datorită efortului 
depus prin restaurarea ei oricând a fost 
nevoie, prima dată în 1831. (sursă: https://
www.crestinortodox.ro/biserici-mănăstiri/
biserica-precista-galați-67992.html)

y Carmen-Mihaela ŢIMPĂU

continuare din pag. [ 3 ] 
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Pe băncile Cetății de Scaun a Sucevei  
alături de muzeografa Paula Moroşanu

Într-o zi târzie şi mult prea călduroasă 
de august am pornit în vizitarea 

Cetății de Scaun a Sucevei, alături de 
muzeografa Paula Moroşanu, de la 
Muzeul Bucovinei. Obişnuită să țină lecţii 
de istorie şi diferite ateliere istorico–
didactice, ea mi-a fost tovarăş de drum 
în această experiență inedită, reuşind să 
îmi stârnească interesul şi curiozitatea 
de a afla mai multe despre tărâmurile 
natale prin informațiile şi cunoştințele 
împărtăşite pe băncile cetății, sub căldura 
toropitoare de august.

Când s-au efectuat primele săpături 
arheologice?

Primele săpături de scoatere în evidență 
a cetății au fost între anii 1895 şi 1904. 
După 1675 cetatea a fost părăsită şi 
acoperită de pământ şi pietrele au 
căzut. Cel care a avut inițiativa s-a numit 
Karl Adolf Romstorfer, un arhitect, el 
lucrând cu oamenii puşi la dispoziție de 
primăria Sucevei. La vremea aceea nu 
existau arheologi, astfel încât acestea 
sunt primele săpături de care avem 
cunoştință. Apoi, abia în 1951 au avut 
loc săpături arheologice cu adevărat, 
în toată regula.

Pentru că am vorbit despre primele 
săpături, v-aș întreba și când s-a săpat 
ultima oară la cetate?

ultimele săpături arheologice s-au 
efectuat în timpul proiectului de restaurare 
a cetății, între 2010 şi 2015.

Ce obiecte s-au descoperit în urma 
acestor săpături?

În urma acestor săpături s-au descoperit 
fragmente ceramice, fragmente de la 
armele medievale, profile de la ferestre, 
profile de la uşi şi obiecte ce se află 
la Muzeul de Istorie din Suceava. În 
încăperile din cetate sunt doar replici 
după obiectele descoperite în timpul 
campaniilor de săpături.

În urma săpăturilor, care s-au constatat 
că sunt etapele de construire a cetății?

Prima etapă a început pe timpul lui 
Petru I Muşat, apoi urmând a doua 
etapă, cea de renovare a cetății şi de 

construire a primului zid de apărare, pe 
timpul lui Ştefan cel Mare. A treia etapă 
a constat în construirea celui de-al doilea 
zid de apărare, tot pe timpul lui Ştefan 
cel Mare, iar ultima etapă de renovare 
şi de punere în evidență a arhitecturii 
cetății a fost pe timpul lui Vasile Lupu, 
acesta domnind între anii 1634 şi 1653. 
De reconstruit în totalitate, nu a mai 
reconstruit-o niciunul dintre voievozii 
menționați anterior, ci aceştia doar au 
reamenajat câte o încăpere, fiecare a 
mai adăugat câte ceva, a construit un 
zid acolo unde a considerat că este 
necesar, adaptând astfel cetatea la 
perioadele lor de domnie. Din cauza 
acestor renovări constante, nu cunoaştem 
întrebuințarea unor camere, nu ştim cu 
exactitate ce a fost înainte, nu avem o 
dovadă clară, cum este, spre exemplu, 
la paraclis.

Când și unde a apărut primul înscris 
cu referire la Cetatea de Scaun a 
Sucevei?

Primul înscris cu referire la Cetatea de 
Scaun a Sucevei a apărut într-o scrisoare 
oficială, trimisă de Petru I Muşat regelui 

Poloniei Vladislav II Iagello (1386-1434), 
în care se vorbea de un împrumut de 
3.000 de ruble de argint frâncesc cerut 
de conducătorul Poloniei. În a doua 
cameră pe dreapta din cetate, este 
o videoproiecție, o hologramă pe un 
tablou, ce înfățişează un oştean care 
citeşte această scrisoare!

Ce ne puteți spune despre arhitec-
tura cetății?

Arhitectura cetății este specifică perioadei 
medievale clasice târzie. La început, 
cetatea a fost construită în stil gotic, 
arcadele de la ferestre şi de la uşi erau 
specifice acestui stil. ulterior, ea a fost 
modificată de fiecare voievod în parte. 
Chiar există o ramă la una dintre camerele 
cetății care a rămas cea originală!

Care au fost materialele de con-
strucție a cetății?

Cetatea este construită din piatră 
nefasonată, din gresie, adusă din 
apropierea cetății. În schimb, ramele 
de la uşi şi de la ferestre sunt cioplite.

În interiorul cetății
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Ce evenimente au dus la degradarea 
cetății?

În anul 1675, oştile turceşti i-au ordonat 
lui Dumitraşcu Cantacuzino să distrugă 
cetatea. La scurt timp, în jurul anului 
1688, a fost un puternic cutremur în 
zonă, pe timpul lui Gheorghe Duca. Toată 
latura nordică a cetății s-a prăbuşit, 
iar cetatea a avut de suferit, apărând 
fisuri la ziduri şi turnurile de apărare 
prăbuşindu-se. După acest cutremur, 
cetatea a fost părăsită şi nimeni nu s-a 
mai ocupat de ea, asta până în anul 1895. 
În momentul în care Bucovina a intrat 
sub dominație habsburgică, chiar le era 
permis oamenilor să vină să ia piatră 
din cetate pentru a-şi construi case!

Karl Adolf Romstorfer, salva-
torul monumentelor istorice ale 
Bucovinei

Karl A. Romstorfer a fost un arhitect 
născut în Austria, fiind totodată şi un 
funcționar guvernamental înalt. el s-a 
ocupat de restaurarea Cetății de Scaun a 
Sucevei, Cetății Şcheia, Bisericii Mirăuți, 
Mănăstirii Putna, Mănăstirii Sfântul Ioan 
cel Nou de la Suceava. Motivul sosirii 
lui în România a fost cercetarea unor 
ruine. este amintit printre salvatorii 
monumentelor istorice ale Bucovinei, 
regele României chiar acordându-i 
Medalia Bene Merenti de aur.

Cetatea lui Ștefan cel Mare, 
readusă la vechea glorie

Cetatea de Scaun a Sucevei este cetatea 
medievală aflată în nord-estul României. 
Localizarea sa este una foarte prielnică, 
considerând că de aici se poate vedea 
întregul oraş Suceava, alături de valea 
sa. există mai multe componente ale 
cetății, printre care unul dintre cele 
mai importante este şanțul de apărare. 
Pentru a vizita cetatea, adulții trebuie 
să plătească 16 lei, pe când pensionarii 
şi elevii au o reducere de până la 8, 
respectiv 4 lei.

y un interviu de Andra ȘLINCU

Curtea cetății la 33 de grade

Jocul oștenilor - barbut

O convorbire supravegheată
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„Argedava este cea mai mare cetate  
din perioada de maximă expansiune a statului dac”

un interviu cu cercetătoarea Nona 
Palincaş, care are multe lucrări publicate 
despre epoca bronzului şi fierului pe 
teritoriul românesc şi pe care am întâlnit-o 
în excursie pe situl Argedava, cu Şcoala 
de Vară de Ştiință şi Tehnologie de la 
Măgurele.

Cât de vechi este situl Argedava?

Dacă luăm tot situl, nu numai Argedava, 
situl începe la 2600 BC. Şi a fost locuit 
cu întreruperi, cea mai mare pauză fiind 
cea dintre Argedava şi sfârşitul evului 
mediu, de atunci fiind folosit în continuare.

De unde știți cât de vechi este?

există o metodă de datare, numită 
“cronologie de contact”. Adică facem 
repertoriul obiectelor aflate în sit şi le 
comparăm cu obiectele similare din alte 
situri până când găsim o posibilitate de 
datare în ani calendaristici (cronologie 
absolută). În acest fel ştim, de exemplu, 
că ceramica folosită aici în primul nivel 
de locuire este de la începutul epocii 
bronzului: a mai fost folosită şi în alte 
locuri unde există şi o ceramică diferită, 
cea din urmă fiind însă asemănătoare 
cu ceramica din alte situri şi tot aşa 
până s-a ajuns la un sit unde există 
şi nişte topoare, care sunt databile, 
prin comparație, cu Bazinul estului 
Mediteranei, mai precis cu tezaurul 
de la Teba (egipt), şi acolo se datează 
pe la 2600 î. Chr. Prin urmare, datarea 
asta se transferă şi aici.

Ce ne spun ruinele găsite în sit despre 
viața de atunci?

este greu de spus, fiindcă viața unui 
om este legată de cultura materială în 
foarte multe moduri, dintre care unele 
pe care nici nu le înțelegem, dar ce 
aş zice eu că este o caracteristică a 
aproape tuturor locuirilor de aici este 
importanța lor de prim rang în raport 
cu locuirile contemporane lor.

Pentru că este o poziție topografică foarte 
importantă – a fost importantă până 
de curând, când s-a schimbat direcția 
drumurilor. Dar înainte vreme, pentru 
mult timp, comunicarea a depins de 
apropierea Argeşului. Şi atunci aproape 
în toate epocile în care situl a fost locuit, 
acesta a fost excepțional în raport cu 
alte situri din epoca lor. Respectiv în 
perioada Bronzului târziu, avem aici 
singura aşezare cu val şi şanț care există 
pe sute de kilometri. Ştim, de asemenea, 
din resturi materiale, că oamenii făceau 
comerț la distanță foarte mare. La fel 
s-a întâmplat în prima epocă a fierului, 
iar în a doua epocă a fierului, când se
situează Argedava, avem importuri din 
lumea greacă, din Asia Mică, din restul 
Bazinului Mediteranei.

Mai știm că trebuie să fi fost locul în 
care a fost căpetenie tatăl lui Burebista, 
și mai apoi Burebista însuși.

Deci în toate epocile acestea, dacă ar 
fi să numesc o caracteristică comună 
a locurilor de aici, este că de obicei a 
fost un loc excepțional pentru epocă. 

Nu suntem siguri de asta când vine 
vorba de prima locuire, adică cea de 
la 2600 BC, dar în rest sigur observația 
asta este valabilă.

Ce s-a întâmplat cu cetatea? De ce 
sau cum a decăzut?

etapa aceasta, Argedava, are cinci nivele 
de locuire. Primele patru au fost distruse 
prin incendiu. Cel de al cincilea este 
distrus prin abandon. Teoria prof. Radu 
Vulpe a fost că această abandonare 
poate fi pusă în legătură cu o expediție 
organizată de romani. O armată condusă 
de Aelius Catus, o expediție care ştim 
că a avut loc fie în anul 2, fie anul 4 al 
erei noastre, a cărui scop a fost să mute 
populația din Muntenia înspre sudul 
Dunării, fiindcă geții atacau Imperiul 
Roman foarte des. Imperiul Roman 
ajunsese la Dunăre la vremea aceea.

Aceasta este o informație din izvoarele 
scrise, dar se potriveşte cu datarea 
ultimului nivel de aici. Credem că ăsta 
este sfârşitul Argedavei.

Se poate vizita situl arheologic?

Da, se poate vizita, dar ca să înțelegi 
ceva este nevoie de ghidaj, pentru că în 
momentul ăsta situl nu are indicatoare, 
nu este curățat de buruieni, nu există 
nici muzeu. Deci, dacă nu vii să vizitezi 
situl cu cineva calificat, nu poți înțelege 
nimic pentru că fortificația se vede în 
parte, dar un vizitator n-ar observa-o 
dacă nu i-ai atrage atenția că tocmai 
trece prin ea.
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Ce importanță a avut față de alte 
cetăți din România?

Argedava este clar cel mai mare sit, 
din perioada de maximă expansiune 
a statului dac. Şi dacă comparăm cu 
restul istoriei statului dac, aş putea 
accepta că, poate, Sarmizegetusa, care 
se plasează la finalul statului dac, este 
mai impresionantă, mai importantă, mai 
mare. Dar reprezintă etape diferite din 
evoluția statului dac. 

Ce informații avem legate de situația 
politică a cetății respective?

Ce ştim este că aici a venit Acornion 
din Dionysopolis, că acest diplomat al 
oraşului Dionysopolis (pe teritoriul căruia 
se află Varna de astăzi) avea misiunea 
să obțină avantaje pentru oraşul său. 
Şi că a reuşit foarte bine, atât de bine 
încât Dionysopolis a fost singura colonie 
greacă din vestul Mării Negre care nu 
a fost distrusă în celebrul atac al lui 
Burebista. Acesta a lovit foarte puternic 
celelalte cetăți greceşti şi a luat prăzi 
importante. Şi atunci concetățenii lui 
Acornion s-au simțit îndatorați şi au 
pus această inscripție, din care ştim 
numele de Argedava. Deci ştim că a avut 
acest rol de centru, de capitală a unei 
formațiuni politice foarte importante, 
a tatălui lui Burebista. Şi în timpul lui 
Burebista însuşi, deşi nu ştim care erau 
capitalele lui, poate erau multe, dar în 
orice caz a fost un centru politic foarte 
important.

Câți arheologi lucrează la Argedava?

În momentul acesta lucrează doi, 
câteodată trei, dar se lucrează pe rând. 
Săpăturile sunt de foarte mici dimensiuni 
şi mai mult pentru a preveni distrugeri. 
Nu se mai fac săpături sistematice de 
cercetare în momentul acesta.

Câte luni pe an se lucrează?

Se lucrează tot anul, dar numai pe 
intervenții care sunt determinate de 
distrugerile provocate de cimitirul satului, 
care se află pe sit. De fiecare dată când 
trebuie să se sape un nou cavou sau 
groapă de mormânt, se fac săpături 
preventive, deci se sapă aleatoriu, în 

funcţie de lotul funerar al familiilor din 
sat. Nu există o perioadă fixă în care 
se sapă şi după aceea să avem timp 
de prelucrat rezultatele, ci se sapă 
după cum este nevoie. Ceea ce pune 
o presiune foarte mare pe colectivul de 
cercetare, fiindcă nu ne putem organiza 
de nici un fel, nici cercetarea, nici restul 
programului.

Ce se întâmplă în perioada de iarnă 
cu ruinele, cum le protejați?

Ruinele de aici nu sunt, în mare parte, 
afectate în perioada de iarnă, pentru că 
nu sunt în aceeaşi situație ca ruinele din 
piatră aflate la suprafață, despre care 
ştim că iarna crapă. Aşa că iarna nu le 
afectează. Altfel, într-adevăr, este foarte 
greu de făcut o săpătură în pământ iarna.

Cât de mult se degradează situl în 
fiecare an?

În primul rând, ca peste tot, cea mai 
mare degradare o reprezintă acțiunea 
umană. Asta este întotdeauna aşa, 
natura nu degradează atât cât strică 
oamenii prin diferite construcții, cum 
spuneam, gropi de mormânt, gropi de 
cavou, fântâni, fundații de case în alte 
părți ale sitului. Asta e ceea ce ştim. 
Ce nu ştim este cât se degradează 
situl în adâncime. Sunt foarte puține 
țări care au un sistem de monitorizare 
în pământ. una dintre ele este Olanda, 
dar în general în cele mai multe ţări nu 
prea se face asta. Toate resturile care 
există astăzi în pământ sunt afectate 
de procese fizice, chimice, biologice. 
Dar este foarte greu de spus cât de 
degradate vor fi ele peste 50 sau 100 
de ani, chiar dacă nu le atinge niciun om 
şi oarecum rămân în aceleaşi condiții.

Ce resurse financiare se investesc 
în situl de la Argedava și de ce nu se 
folosesc fonduri europene?

În momentul ăsta nu se investeşte nimic 
în Argedava. Săpăturile preventive sunt 
făcute pe bază de înțelegere, de descurcat 
la fața locului: facem cum putem ca să 
nu se strice situl.

Cât despre fondurile europene, nu se 
folosesc din mai multe considerente, 

dintre care cel mai important este acela 
că o parte din sit nu are lămurit regimul 
proprietății. Deci nimeni nu ştie cine a 
fost ultimul proprietar al unei părți din 
sit. Asta nu a fost o problemă în timpul 
regimului comunist, dar a început să 
fie o problemă acum. Şi până nu se 
lămureşte, nu se pot face niciun fel de 
cereri pentru fonduri europene. Pentru 
că acolo prima condiție este să fie clar 
regimul de proprietate.

Aveți în plan să restaurați cetatea?

Cetatea aceasta nu se poate restaura 
precum cetățile care au ziduri de piatră 
sau de cărămidă. Curățăm suprafața, 
facem vizibile fortificațiile (ele de altfel 
se văd la nivelul ierbii cu ochiul liber) 
cu un pic de indicații. Dar în rest nu se 
poate face mare lucru.

Problema este că acest lucru este sarcina 
primăriei, aşa cum este legislația din 
România. Şi primăria locală nu are interes 
pentru acest sit. Dar este şi adevărat că 
mai sunt şi problemele de proprietate. 
În sensul că pe cea mai mare parte din 
sit există proprietatea privată a bisericii 
şi a sătenilor şi nu este simplu să intri 
pe proprietatea privată a cuiva. Legea 
prevede că un asemenea proprietar este 
obligat să îți dea acces ca să verifici că 
n-a stricat situl, dar este foarte complicat 
să obții colaborarea lor în alt fel.

Ultima întrebare: nu puteți folosi 
voluntariat?

Da şi nu. Nu este aşa simplu, pentru că 
ar trebui să avem voluntari care să sape. 
S-au oferit două persoane, de exemplu, 
dar sunt şi lucruri care țin de siguranța 
muncii. Sunt şi lucruri care țin de durată, 
nu mă pot apuca de lucru numai cu 
voluntari. Pentru că n-am garanția că 
nu obosesc şi, să zicem, pe urmă decid 
că este prea greu şi nu mai vin. Deşi 
e important să ai voluntari, nu te poți 
baza pe ei într-un sit, unde stratigrafia 
merge până la 2,5-3 m. Pentru că rişti 
să rămâi cu o jumătate de metru săpat 
şi după aceea ce faci?

y un interviu de Vladimir-Isidor
BĂNUȚĂ
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Dinozaurii lutului

Abstract

„Cum descopăr povestea Pământului 
în zona în care locuiesc?” este pro-
vocarea lansată echipei formată de 
liceenii din Horezu şi Hațeg, admişi la 
Şcoala de Vară de Ştiință şi Tehnologie 
de la Măgurele pentru studiul temei 
„Povestea Pământului”. Scopul aces-
tei lucrări ştiințifice vizează formarea 
rocilor, formarea reliefului, Pământul 
şi timpul geologic, patrimoniul cultural 
şi natural în Geoparcuri. Atenția este 
acordată geoparcurilor internaționale 
uNeSCO, cel mai de succes concept 
mondial în măsură să pună în valoare şi 
să protejeze patrimoniul natural şi cultural 
al unui teritoriu. Concepte abordate în 
cadrul lucrării: • Formarea pământului, 
structura planetei, plăci tectonice.• Fosile, 
dinozauri.• Formarea rocilor, tipuri de 
roci, ciclul rocilor.• Vulcanii.

Introducere

În cadrul şcolii de vară MSciTech, 
participând la tema ,,Cum citim 
Povestea Pământului în roci şi fosile?”, 
am întâmpinat o misiune, aceea de a 
vizita în oraşul nostru un element de 
patrimoniu natural/cultural. În zona 
Olteniei de sub munte, în oraşul Horezu, 
întâlnim un sătuc din apropiere, pe care 
l-am putea numi „Satul de ceramişti”,
Olari, cel mai important centru de 
ceramică din România. În drum spre 
Vâlcea, minunile de piatră ne întâmpină 
sub denumirea „Muzeul Trovanților”. 
După setea de cunoaştere, ne oprim 
în Țara Hațegului, la Casa Vulcanilor, 
un loc de poveste, un loc cu o istorie 
care datează de acum 70 de milioane 
de ani şi care a avut grijă să se remarce 
până în prezent. În acest articol urmărim 
povestea pământului în lut, urmărim 
minunile din piatră ale Olteniei de sub 
Munte, urmând să vizităm Geoparcul 
Internațional uNeSCO Țara Hațegului.

Metodologie

Pentru a cunoaşte povestea Pământului şi 
minunățiile lui am folosit ca rol informativ 
interviul şi observația directă. Am făcut 
vizite de lucru în zonele Horezu şi Țara 
Hațegului. 

Rezultate și discuții

Horezu, capitala ceramicii Româneşti,
este aşezat la mijlocul distanței 

dintre Râmnicu Vâlcea şi Târgu Jiu, 
un orăşel liniştit de munte care se află 
într-un peisaj natural deosebit, într-o 
depresiune mărginită de lanțul Carpaților 
Meridionali la nord, respectiv de Munții 
Căpățânii, Măgura Slătioarei şi dealurile 
Negruleştilor, Costeştilor şi Tomşanilor. 
Denumirea actuală a localității Horezu 
provine de la numele de ciuhurez, pasăre 
asemănătoare bufniței care populează 
pădurile din jur. După mărturisirile unuia 
dintre meşteşugarii locului am aflat în 
detaliu modul de formare al argilei, care 
ajunge să fie cunoscută în toată țara. 
Olarii extrag lutul din locuri speciale, 
îl aduc în gospodărie şi îl frământă cu 
mâinile, picioarele, sau cu un ciocan 
mare de lemn, amestecându-l cu apă. 
Lutul provine din zona Horezu. Olarii 
dețin teren în Dealul ulmului, toamna 
îl extrag şi îl aduc acasă, în cantități 
de aproximativ 20-30 de tone. Pe 
parcursul iernii acesta stă afară. Înghețul 
şi dezghețul îl fărâmițează, apoi este 
trecut de două ori printr-un malaxor. 
După malaxare, lutul este frământat bine 
în mâini şi devine bun de modelat, ca 
o plastilină.

Vopselele utilizate pentru decorarea 
obiectelor din lut sunt naturale. Albul 
este obținut din caolin sau humă, o 

rocă sedimentară de culoare albă care 
se găseşte în Băile Harghita, lângă 
Miercurea Ciuc. Verdele se obține din 
amestecul dintre caolin şi oxid de cupru, 
iar albastru este un amestec de caolin 
şi cobalt achiziționat din Sighişoara.

A doua incursiune ştiințifică s-a 
desfăşurat la Muzeul Trovanților 

din Costeşti. Termenul de „trovant” 
a apărut pentru prima dată în 1907 
în lucrarea „Terțiarul din Oltenia” a 
naturalistului Gheorghe Murgoci şi 
reprezintă denumirea ştiinţifică atribuită 
unor formațiuni grezoase nodulare, cu 
forme sferoidal – elipsoidale şi dimensiuni 
decimetrice sau metrice. Trovanţii sunt 
cantonaţi în strate de nisip de vârstă 
Miocen superior (Meoţian inferior), iar 
zona face parte din unitatea geotectonică 

Atelier de lut în Horezu (sursa foto: 
arhiva personală Cristina Mitoi)

Obiect tradițional din lut, decorat 
cu simboluri specifice zonei Horezu 

(Arhiva personală Cristina Mitoi)

Trovant în incinta Muzeului 
Trovanților, Costești  (sursa foto: 
arhiva personală Cristina Mitoi)



DECEMBRIE 2020 Nr. 2 (88)     •     36 PAGINI 11

marine, ce nu voiau să fie uitate de-a 
lungul timpului: diferite specii de amoniți, 
gastropode şi bivalve. 

Fosila unei frunze de palmier a dovedit 
că acum 70 de milioane de ani, Insula 
Hațeg a fost o insulă exotică, unde trăiau 
familii de dinozauri pitici: Balaur bondoc; 
Hațegopteryx thambema; Zamolxes 
robustus; elopteryx nopcsai.

Investigațiile geologice au dus la 
descoperirea unor roci, dovezi ale 
prezenței erupțiilor vulcanice în aceeaşi 
perioadă în care trăiau dinozaurii. 

Astfel de roci se găsesc în apropierea 
punctului de interpretare Casa Vulcanilor, 
aflată în Geoparc. Se disting roci 
vulcanice: andezite şi piroclastite. 

Pe traseul vulcanilor, vizitatorul poate 
descoperi o lume a legendelor, de la 

Muzeul Trovanților din Costești. Roci sedimentare siliciclastice de vârstă 
Meoțian inferior, purtătoare de trovanți.  

Sursa foto https://www.laurasava.ro/muzeul-trovantilor-din-costesti

Interpretare artistică a scării timpului geologic 
(după Lect. Dr. Ing. Alexandru Andrășanu)

Depresiunea Getică. Trovanţii se formează 
prin cimentări locale centrifuge şi 
neuniforme ale nisipurilor depuse în 
ambianțe fluviatil – deltaice. După 
acumulare, depozitele nisipoase îşi 
modifică organizarea internă graţie 
cauzelor mecanice, biotice şi mai ales 
chimice. În acest fel, prin cimentare 
selectivă şi difuzie rezultă concrețiuni 
grezoase cu structuri masive sau 
concentrice, de forme diferite, uneori 
cu totul bizare. 

A treia incursiune ştiințifică are loc în 
Geoparcul Internațional uNeSCO 

Țara Hațegului. Aici întâlnim Casa 
Vulcanilor, un loc de poveste, construită 
de voluntarii Geoparcului care au lucrat 
timp de un an cu mâinile şi picioarele 
în lut. Căsuța este pictată în nuanțe vii, 
folosind culori naturale completate de 
vise ce urmau să fie împlinite, ce bucură 
în prezent orice vizitator. Înainte de a 
se ajunge la ea, trebuie străbătut un 
drum prin perioadele de timp Jurrasic 

şi Cretacic de unde putem să reținem 
următoarea lecție: asemenea dinozaurilor, 
noi oamenii suntem o altă specie pe 
acest pământ, care nu reprezintă nici 
începutul şi nici finalitatea sa, însă 
trebuie să avem grijă de el, pentru că 
ne oferă viață. 

Marea Tethys şi-a lăsat amprenta sub 
forma unui fragment de fund de mare, 
în care s-au găsit urmele animalelor 

Casa Vulcanilor, Țara Hațegului.

Activităti educaționale în Geoparc. 
Sursă foto: Geoparcul Internațional 

UNESCO Țara Hațegului 

Mulaj de urme de dinozaur.  
Sursă foto: Geoparcul Internațional 

UNESCO Țara Hațegului

continuare în pag. [ 20 ] 
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Abstract

Clădirile de pe cel puțin jumătate 
din teritoriul României sunt expuse 
unor valori mari ale mişcării terenului, 
generate de cutremure din zona Vrancea, 
dar nu numai. Clădirile vechi, printre 
care multe de patrimoniu, pot fi grav 
afectate, aşa cum a fost evidențiat, de 
către cutremurele puternice anterioare 
precum cele din 1940 sau 1977. Cum 
pot contribui senzorii seismici la o mai 
bună înțelegere a comportamentului 
clădirilor şi cum se poate decide în baza 
datelor înregistrate şi prelucrate dacă o 
clădire mai prezintă sau nu siguranță? 
În cadrul ediției 2020 a Şcolii de Vară 
de Ştiință şi Tehnologie de la Măgurele 
au fost explorate răspunsurile la aceste 
întrebări.

Cuvinte cheie: cutremur, seismometru, 
risc, monitorizare, patrimoniu

Cutremurul de pe 4 martie 1977
(magnitudine-moment Mw 7,4) este 

cel mai devastator de până acum din 
România. el a fost înregistrat în Bucureşti 
doar de către un accelerograf amplasat 
în câmp liber (la sediul INCeRC din 
Pantelimon) şi, parțial, de altul la etajul 
9 într-o clădire din Balta Albă - datele 
obținute fiind suficiente pentru a schimba 
major concepția din spatele codurilor 
de proiectare seismică din România. 
Astăzi, cu ajutorul noilor generații de 
senzori seismici, inclusiv low-cost, am 
putea înțelege mult mai multe despre 
comportamentul clădirilor la cutremur 
(aspecte pe care nu le înțelegem pe 
deplin cu ajutorul modelărilor avansate 
existente astăzi în softuri dedicate 
şi aspecte ce țin de inputul seismic 
adecvat). Astfel, ne vom putea asigura 
că înțelegem pe viitor cum să proiectăm 
clădirile mai adecvat - ținând cont de 
particularitățile cutremurelor Vrâncene 
de adâncime intermediară şi a efectelor 
locale. În cadrul acestui articol vom 
face cunoscute principalele concluzii 
ale cercetării noastre cu privire la nivelul 
actual din domeniu.

În primul rând, totul pleacă de la date. 
Iar datele vin de obicei în seismologie 
de la senzorii seismici. Chiar dacă anul 
acesta, Şcoala de Vară de Ştiință şi 

Ce pot dezvălui senzorii seismici  
despre comportamentul unei clădiri?

Tehnologie de la Măgurele a avut loc 
doar virtual, acesta a fost pe de o parte 
un avantaj al echipei de la tema noastră 
(nr 05). elevii acestei teme au primit 
acasă trei seismometre semiprofesionale 
(model RaspberryShake 1D DIY), pe 
care le-au asamblat şi le-au instalat 
în locuințele lor din Bucureşti, Satu-
Mare şi Glăvile (jud. Vâlcea), înțelegând 
astfel cum funcționează. Chiar dacă 
pe durata Şcolii de Vară nu au avut 
loc cutremure măcar moderate, cu 
Mw>4, care să poată fi înregistrate 
şi în cele trei locații menționate, prin 
instalarea, testarea diferitelor configurații 
de amplasament optim şi antrenarea 
cu softuri de achiziție şi procesare a 
datelor seismice, pe baza unor cutremure 
înregistrate anterior, s-a reuşit extinderea 
Rețelei Seismice educaționale [1] cu trei 
noi puncte de înregistrare a mişcării 
terenului; dar şi mai important: cu 
trei tineri capabili de a utiliza aceste 
instrumente şi de a le da mai departe 
în cadrul unității şcolare de care încă 
aparțin. O dată ce seismometrele vor 
înregistra un cutremur mai moderat şi 
se vor putea identifica undele P şi S, 
prin metoda triangulației se va putea 
determina epicentrul acelui cutremur - 
inclusiv online în aplicația eQ Locator 
(https://locator.raspberryshake.net), 
conectată direct la rețeaua de senzori 
RaspberryShake care începe să devină 
tot mai densă în România.

Dincolo de contribuția la localizarea 
cutremurelor, seismometrele pot spune 
mult mai multe. În aşteptarea unui 
cutremur, seismometrele noastre au 

funcționat încontinuu, ilustrând diferența 
de zgomot între zi şi noapte (Fig. 1), 
astfel putând fi remarcată şi activitatea 
din cadrul locuinței, activitatea vecinilor 
(precum utilizarea bormaşinii), precum 
şi importanța alegerii unei locații mai 
puțin zgomotoase. Diferența dintre un 
senzor low-cost şi unul profesional 
este importantă pentru studii de mare 
acuratețe şi de zgomot ambiental, dar 
se pare că prima opțiune menționată 
este un concurent tot mai bun când vine 
vorba de înregistrarea unui cutremur 
major [2].

Instalarea unui seismometru este 
importantă, dar şi mai important este 
cum sunt utilizate datele înregistrate. 
Pentru procesare am optat pentru 
utilizarea unui instrument modern tot 
mai des utilizat de către cercetătorii 
în seismologie şi nu numai: Jupyter 
Notebook (https://jupyter.org/), împreună 
cu librăria open-source Obspy [3] dedicată 
studiului undelor seismice. Prin Obspy, 
datele de la senzorii seismici pot fi 
corectate, filtrate, tăiate pe ferestre de 
timp, ulterior putând fi extrase viteze şi 
accelerații maxime şi generat un spectru 
Fourier şi spectre de răspuns. Iar aici 
am ajuns la partea de interes pentru 
clădiri: din spectrul Fourier se poate 
extrage frecvența fundamentală, care 
este direct proporțională cu rigiditatea 
clădirii (Fig. 2) Aşadar, o reducere a 
frecvenței fundamentale poate fi semnul 
unei degradări a structurii de rezistență.

Acest proces necesită serii mai lungi 
de timp, însă noile tipuri de senzori au 

Fig. 1: Montarea seismometrului RS1D DYI, instalarea sa și vizualizarea datelor 
și a diferenței de zgomot între zi și noapte
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o capacitate mult mai bună de stocare 
şi transmitere a datelor decât în trecut.
Practic, cu cât există o istorie mai lungă 
a datelor seismice înregistrate într-o
clădire, cu atât se va putea spune mai
mult despre evoluția siguranței sale
structurale în timp (nu doar ca urmare
a unui cutremur, ci şi a degradărilor
materialelor sau a modului de exploatare 
a acesteia).

Fiecare clădire are grade de libertate, 
adică posibilități de a se deplasa. Atunci 
când studiem o clădire, luăm în calcul 
numărul de etaje, felul în care a fost 
proiectată, dar şi materialele utilizate 
şi nu în ultimul rând solul pe care se 
află. În cazul unui cutremur, problemele 
apar atunci când mişcarea terenului 
intră în rezonanță cu clădirea. La mişcări 
de perioadă lungă (aşa cum sunt cele 
generate de cutremurele adânci din 
Vrancea, resimțite în Bucureşti), 
clădirile cu mai multe etaje pot fi mai 
vulnerabile, în timp ce clădirile mai mici 
ar putea suferi pagube minore. Situația 
se inversează atunci când vorbim de 
un cutremur de suprafață ca cele din 
zona Făgăraş - Câmpulung, Banat sau 
Crişana - Maramureş care generează 
mişcări cu o perioadă scurtă sau frecvență 
înaltă. Pentru a înțelege aceste aspecte, 
printre care şi modurile de vibrație, este 
foarte importantă instalarea senzorilor 
seismici la mai multe etaje, printre 
care cel puțin subsol/parter, un etaj 
de mijloc şi la ultimul etaj. În România, 

codul de proiectare seismică P100-
1/2013 [4] conține prevederi cu privire 
la instrumentarea seismică obligatorie 
a construcțiilor noi încadrate în clasa I 
de importanţă-expunere („clădiri având 
funcţiuni esenţiale, pentru care păstrarea 
integrităţii pe durata cutremurelor este 
vitală pentru protecţia civilă”) şi a clădirilor 
care au înălţimea totală supraterană 
mai mare de 45 m din zonele seismice 
pentru care valoarea acceleraţiei de 
proiectare ag ≥ 0,25 g (precum şi varianta 
anterioară a codului, din 2006). Aşadar, 
instrumentarea ar trebui realizată cel puțin 
printr-un accelerometru digital amplasat 
la ultimul nivel şi altul în câmp liber / la 
baza construcției. Obligația de instalare 
a senzorilor seismici în clădiri revine 
proprietarilor acestora, fiind obligați să 
ofere datele autorităților după cutremure 
majore. Atât uRBAN-INCeRC, cât şi INFP 
au totuşi deja echipamente instalate 
în clădiri la care au acces la date în 
timp real.

Să ne imaginăm o clădire de patrimoniu 
identificată pe baza înregistrărilor 
senzorilor noştri ca având o vulnerabilitate 
seismică ridicată. Cum poate fi aceasta 
protejată, în condițiile în care demolarea 
nu este o opțiune? există tehnici 

speciale - active şi pasive, de protecție 
seismică. INFP monitorizează seismic 
Arcul de Triumf din Bucureşti, la care 
a fost realizată izolarea bazei, precum 
şi Primăria Municipiului Bucureşti, la 
care a fost realizată izolarea bazei şi 
instalarea amortizorilor vâscoşi pentru 
a disipa energia cutremurului. Pe baza 
datelor colectate de la senzorii seismici 
se poate valida eficiența sistemului de 
protecție seismică, după cum se poate 
vedea în imaginea alăturată (Fig. 3).

Din constatările noastre, nivelul de 
cercetare în domeniul seismologiei 
inginereşti este destul de avansat, 
chiar dacă încă nu se pot prezice cu 
exactitate cutremurele şi chiar dacă 
avem încă un fond atât de mare de 
construcții vechi (printre care multe de 
patrimoniu) care nu au putut beneficia 
de soluții moderne de proiectare. Cu 
toate acestea, metodele de instrumen-
tare seismică şi procesare a datelor 
sunt investiții minimale în zilele noastre, 
care pot da un diagnostic foarte util cu 
privire la comportamentul clădirilor la 
cutremure (în special la cele cu magni-
tudini moderate din relativa apropiere) 
şi pot duce la justificarea deciziilor de 
consolidare/demolare (contând raportul 
cost - beneficiu, cuantificabil nu întot-
deauna strict material), evacuare sau 
validare a procedurilor de consolidare 
aplicate. În plus, fiecare înregistrare se-
ismică - din clădiri sau în câmp liber, 
oferă informații importante cu privire la 
cum se propagă undele seismice prin 
interiorul unei planete, caracteristicile 
efectelor locale şi cum să proiectăm 
clădirile pe viitor.

Dincolo de tehnologia disponibilă, este 
nevoie ca şi deschiderea către utilizarea 
ei să existe. Chiar dacă la nivel mondial, 
instrumentarea seismică a clădirilor 
şi-a dovedit utilitatea, în România încă 
sunt foarte puține clădiri instrumentate 
seismic. Noi sperăm ca prin acest articol 
să trezim interesul în domeniu şi prin 
echipa formată în cadrul Şcolii de Vară 
să continuăm activitatea de cercetare 
aplicativă cu rezultate concrete - chiar 
şi înainte de viitorul cutremur major. 
Până la urmă, cutremurele nu sunt aşa 

Fig. 3: Înregistrări ale senzorilor 
seismici instalați în Arcul de Triumf, 

în timpul paradei militare de pe 
1 decembrie 2019 și în timpul 

cutremurului din 31 Ianuarie 2020

Fig. 2: Estimarea frecvenței 
fundamentale din raportul  

spectrelor Fourier (vârf/bază)

continuare în pag. [ 15 ] 
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pus aplicarea spectroscopiei Raman în 
identificarea unor pigmenți dintr-o pro-
bă de material ceramic. Spectroscopia 
Raman este frecvent folosită în chimie 
pentru a oferi o amprentă structurală 
prin care moleculele pot fi identificate. 
ea se bazează pe împrăştierea inelasti-
că a luminii monocromatice, provenind 
de obicei de la un laser ce emite în 
domeniu vizibil, infraroşu apropiat sau 
ultraviolet [1]. Spectroscopia Raman 
devine din ce în ce mai populară în 
studiul monumentelor istorice, deoa-
rece este o metodă non-invazivă, un 
lucru important în studierea obiectelor 
de patrimoniu cultural [2]. Comparând 
spectrele obținute cu cele din literatura 
de specialitate, s-a observat prezența 
a trei pigmenți: hematita (Fig. 1), calcita 
(Fig. 2) şi anataza (Fig. 3).

Tot în laboratoarele Facultății de
Chimie am sintetizat şi caracterizat 

un material de acoperire cu proprietăți 
superhidrofobe. Datorită proprietății 
florii de lotus de autocurățare, structura 
unică a acesteia reprezintă un punct 
de plecare perfect în realizarea unui 
material care respinge picăturile de 
apă [3]. Silicele serveşte drept un bun 
material cu proprietăți hidrofobe atunci 
când grupele hidroxil sunt înlocuite 
cu radicali alchil [4]. S-a realizat un 
material de tip nanoparticule de dioxid 
de siliciu, urmând mai multe etape de 
lucru. Se amestecă 715 μL de etanol, 
550 μL de hidroxid de amoniu şi 100 
μL de apă distilată. După, la 40O C sub 
agitare puternică, se adaugă 200 μL de 
tetraetilortosilicat (TeOS) (Fig. 4) în 400 
μL etanol. Amestecul se lasă la 40O C, 
timp de o oră, după care se adaugă 145 
μL de octiltrietoxisilan (OTeS) (Fig. 4). 

O proprietate foarte importantă în 
aprecierea capacității de protecție 

a unui material este hidrofobicitatea. 
Aceasta se caracterizează printr-o 
valoare mai mare de 90O a unghiului dintre 
picătura de apă şi un substrat [5]. Acest 
unghi se poate măsura manual, in situ, 
sau în laborator, folosind un tensiometru 
pentru măsurarea unghiului de contact. 
Pentru a măsura manual unghiul, s-a 
folosit un substrat de tip polimer poliacrilic 
(Fig. 5). S-a obținut valoarea de 33,20, 

Materiale inteligente pentru protecția 
monumentelor istorice

Abstract

Clădirile, în special cele vechi, suferă 
numeroase efecte nocive sub acțiunea 
prelungită a diverselor surse de poluanți 
atmosferici. Degradările provocate sunt 
de cele mai multe ori ireversibile şi re-
prezintă un pericol deosebit în special 
pentru monumentele de patrimoniu. Ploile 
acide, emisii de gaze, poluanți organici 
şi multe altele pot afecta în mod tragic 
aceste obiecte de patrimoniu. În articol 
vor fi prezentate metode de identificare 
a structurii chimice a materialelor şi 
metodologii de concepție a materia-
lelor pentru protecția diverselor tipuri 
de monumente.

Cuvinte cheie: patrimoniu cultural, na-
nomateriale, superhidrofob, degradare

În momentul de față, monumentele
istorice din România şi străinătate 

suferă un continuu proces de degradare. 
De aceea este necesară o cercetare 
susținută pentru stoparea acestui 
proces, provocarea venind din faptul 
că materialele folosite pentru atingerea 
acestui obiectiv trebuie să se supună unor 
rigori date de practica restaurării. Scopul 
acestui proiect a fost identificarea unor 
monumente de patrimoniu din oraşul natal 
şi participarea la activități de cercetare în 
sensul dezvoltării unui material inteligent 
pentru protejarea clădirilor selectate. 
Activitățile de cercetare desfăşurate în 
cadrul proiectului au fost de mai multe 
tipuri, prima dintre ele fiind identificarea 
de către membrii echipei a monumentelor 
de patrimoniu. Hotelul Pescăruş din 
Brăila, Muzeul de Artă Veche Apuseană 
„ing. Dumitru Furnica-Minovici” din 
Bucureşti, Castelul Huniade din Timişoara 
şi Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului” şi „Sfântul Ioan Botezătorul” 
din Horezu au fost monumentele istorice 
alese ca studiu de caz. Aceste clădiri 
de patrimoniu au fost alese datorită 
stării de degradare în care se află şi 
datorită impactului pe care l-au avut 
asupra istoriei şi culturii locale.

Al doilea tip de activitate a fost iden-
tificarea structurii chimice a materi-

alelor. Această activitate s-a desfăşurat 
în laboratoarele Facultății de Chimie a 
universității din Bucureşti şi a presu-

Fig. 2. Calcită (CaCO3)

Fig. 1. Hematită (Fe2O3)

Fig. 3. Anatază (TiO2)

Fig. 4. Tetraetilortosilicat (TEOS) 
și octiltrietoxisilan (OTES) 
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însemnând că polimerul este destul de 
hidrofil. 

În laborator s-au utilizat drept sub-
straturi sticla, cărămida şi travertinul, 

toate fiind impregnate cu materialul de 
tip nanoparticule de dioxid de siliciu. În 
urma măsurării s-au obținut valori mari 
ale unghiurilor de contact: 152O pentru 
sticlă (Fig. 6) şi 147O pentru cărămidă 
(Fig. 7), respectiv travertin (Fig. 8). 

Fig. 6.

Fig. 5.

Fig. 7.

Fig. 8.

Din valorile mari ale unghiurilor de contact 
putem deduce că s-au realizat acoperiri 
eficiente care împiedică staționarea apei 
pe suporturile testate. 

Datele prezentate anterior ne arată că 
nanoparticulele de silice servesc drept 
un bun material de protecție pentru toate 
cele trei tipuri de substraturi testate. 
Acest lucru atestă eficacitatea materialului 
obținut în protejarea monumentelor 
istorice.
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periculoase, dacă locuieşti într-o clădire 
despre care ştii, cu ajutorul ştiinței, că 
se va comporta bine.
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Abstract

Acest articol reprezintă contribuția 
echipei Tema 9 (Ana LuPOAe, Vlad-
Ştefănuț RADu, Georgiana TReISTA 
şi Octavian SuSANu) în domeniul 
„Contribuțiile ştiinței la cunoaşterea 
şi prezervarea patrimoniului natural şi 
cultural” din cadrul Şcolii de Vară de 
Ştiință şi Tehnologie de la Măgurele. 
Parte a acestei activități, echipa noastră 
a construit un spectrograf Arduino care 
să ne permită să analizăm modul în 
care lumina interacționează cu materia.

Activitatea de cercetare s-a axat, în primă 
parte, pe construcția instrumentului, 
plecând de la o unitate DVD-ROM, un 
microcontroller Arduino uNO şi un stepper 
driver DRV8825, iar mai apoi, acesta a 
fost calibrat folosind diverse LeD-uri 
şi utilizat pentru studiul spectrelor de 
emisie şi absorbție. Având în vedere 
că fiecare dintre noi a obținut în urma 
acestui proiect un spectrograf diferit, 
au existat variații în ceea ce priveşte 
rezultatele. Astfel, partea finală a activității 
de cercetare a fost dedicată comparației 
rezultatelor noastre şi ale celor obținute 
de mentori, atât cu spectrograful lor 
Arduino, cât şi cu unul profesionist.

Introducere

Încă din secolul al XVIII-lea, mai mulți 
filosofi, gânditori şi oameni de ştiință 
consacrați au fost intrigați de natura şi 
originea luminii. James Clerk Maxwell 
a teoretizat în anul 1864 perspectiva 
matematică a electromagnetismului 
[1]. Aceste studii au contribuit la de-
monstrarea experimentală a naturii de 
undă electromagnetică a luminii de că-
tre Heinrich Hertz 16 ani mai târziu [2]. 
Lumina (mai precis, domeniul vizibil) 
reprezintă doar o mică porțiune din 
spectrul electromagnetic. Intervalul 
spectrului vizibil acoperă lungimile de 
undă între 400 şi 750 nm, aflându-se 
între radiația ultravioletă şi cea infraroşie. 
Atunci când toate lungimile de undă din 
acest interval sunt prezente în emisie 
simultan, sursa de lumină va apărea 
ochiului uman drept lumină albă. În pe-
rioada premergătoare fizicii cuantice, 
lumina era considerată o undă elec-
tromagnetică ce poate fi caracterizată 

Construcția unui spectrograf Arduino  
pentru studiul interacțiunii dintre lumină şi materie

prin fenomene ondulatorii (cum ar fi 
interferența descrisă de experimentul 
lui Young [3]). Mai târziu, formalismul 
matematic necesar explicării efectului 
fotoelectric de către Albert einstein în 
anul 1905 [4] a necesitat descrierea 
luminii în instanță de corpuscul (fotoni). 
În prezent, lumina este descrisă prin 
natura sa duală de corpuscul şi undă. 

Răspunsurile cu privire la originea 
radiației luminoase în sistemul solar se 
află în eleganta interacțiune atomică din 
interiorul Soarelui. Presiunea enormă 
din miezul Soarelui se exercită asupra 
atomilor de hidrogen. În aceste condiții 
extreme, nucleele acestora sunt forțate 
să fuzioneze. Această interacțiune duce 
la formarea unui nou element (heliu). În 
urma fuziunii a doi atomi este eliberată o 
cuantă de energie/foton, acesta urmând 
să ajungă pe Terra de la Soare după 
circa 40.000 de ani de la formarea lui 
(reprezentând timpul necesar călătoriei 
unui foton prin toate straturile solare). 
Când fotonul ajunge la marginea stratului 
superior solar, în urma unei succesiuni 
de absorbții şi emisii atomice, va avea 
nevoie de încă 8,2 minute pentru a ajunge 
pe retina ochilor noştri. 

Perceperea obiectelor din jurul nostru 
se datorează modului în care lumina 
interacționează cu materia. Aceasta este 
reflectată şi absorbită de materiale într-o 
manieră caracteristică. Spectroscopia se 
ocupă cu studierea acestor interacțiuni 

dintre materie şi radiația electromagnetică, 
rezultatele cercetărilor relevând detalii 
importante cu privire la compoziția 
chimică a materialelor. Astfel, atomii 
pot absorbi şi emite diferite lungimi de 
undă în funcție de tipul de material, 
iar compoziția lor poate fi identificată 
printr-o analiză spectrală. Spectroscopia 
este utilizată în majoritatea domeniilor 
ştiințifice, precum fizica, chimia şi 
astronomia. un exemplu de interes 
este studiul interacțiunii luminii emise 
de o stea cu atmosfera planetelor care 
o orbitează. Cu ajutorul unui spectrograf 
instalat la bordul unui telescop se poate 
determina compoziția atmosferică a
unei exoplanete aflate la ani-lumină
de Terra [5].

Motivația activității noastre de cercetare 
din cadrul acestei şcoli de vară a fost 
înțelegerea fundamentelor spectroscopiei 
şi studierea interacțiunii luminii cu materia 
în contextul tematicii de patrimoniu cultural 
şi natural. Restaurarea, conservarea şi 
autentificarea operelor de artă se pot 
realiza cu ajutorul spectroscopiei. Fotonii 
sunt particule fără masă, această tehnică 
fiind non-invazivă datorită interacțiunii 
minime cu materia.

Parte a activității noastre de cercetare 
a constat în construcția, de către 
fiecare membru al echipei, a câte unui 
spectrograf improvizat, pornind de la o 
simplă unitate DVD-ROM şi o plăcuță 
Arduino uNO. Obiectivul principal al 

Figura 1: Spectrograful Arduino 
construit de noi. În imagine sunt 

vizibile microcontroller-ul Arduino, 
breadboard-ul și ansamblul motor 

al unității DVD-ROM.
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studiului nostru interdisciplinar a fost 
satisfacerea curiozității şi îmbogățirea 
cunoştințelor teoretice şi practice. În 
forma finală, spectrograful a fost utilizat 
pentru a înregistra datele preluate de 
către un senzor fotosensibil de la o sursă 
de lumină difractată de o bucată de DVD 
(folosită drept rețea de difracție), pentru 
a releva interacțiunea sa cu materia. În 
principal, am fost interesați de colectarea 
unor spectre de emisie ale unor LeD-
uri multicolore, dar şi de înregistrarea 
unor spectre de absorbție în coloranți 
de concentrații diferite.

În următoarea secțiune este descris 
setup-ul folosit. Aceasta va fi urmată 
de secțiunea „Rezultate”, unde sunt 
prezentate spectrele obținute, articolul 
încheindu-se cu o scurtă prezentare a 
concluziilor şi a planurilor noastre de viitor.

Descrierea Setup-ului

Pentru a construi spectrograful, ne-am 
folosit de următoarele componente: o 
placă Arduino uNO, un stepper mottor 
DRV8825, un senzor fotoelectric TeMT 
6000, un DVD-ROM şi LeD-uri multicolore.

Creierul spectrografului nostru este re-
prezentat de microcontroller-ul open 
source. Caracteristicile sale sunt pre-
zentate sumar în Tabelul 1. Aceasta 
controlează mişcarea transversală a 
spectrografului, aprinderea LeD-urilor 
şi colectarea/înregistrarea luminii de 
către fotorezistor. Ca rezultat final al 
măsurătorilor, am obținut un grafic al 
intensității luminoase în funcție de lun-
gimea de undă.

Stepper mottor-ul DRV8825 este o 
componentă ce poate produce rotația 
la viteză constantă a unui motor electric 
DC fără perii. Ca urmare a comenzii de 
la Arduino uNO, motorul acționează tija 
metalică care face capul de citire laser 
al DVD-ROM-ului să culiseze liniar. Pe 
acest ansamblu este montat şi detectorul 
nostru. O poză a acestui ansamblu este 
prezentată în Fig.1.

Pentru captarea luminii am folosit 
fotosenzorul TeMT 6000. Acesta 
are rolul de a înregistra intensitatea 
luminoasă. Acesta transmite datele 

Tabel 1: Detalii tehnice Arduino UNO.  
Pentru mai multe informații, consultați [6]

Microcontroller ATmega328

Tensiunea de funcționare 5V

Tensiunea de intrate (recomandată) 7-12V

Tensiunea de intrare (limite) 6-20V

Pini digitali intrare/ieşire 14 (dintre care 6 oferă output PWM )

Pini de intrare analogi 6

Curentul per Pin intrare/ieşire 40 mA

Curentul pentru pin de 3.3V 50 mA

Memoria Flash 32 KB (ATmega328) dintre care 0.5 KB 
utilizați de bootloader

SRAM 2 KB (ATmega328)

eePROM 1 KB (ATmega328)

Frecvența 16 MHz

Tabel 2: Detalii tehnice stepper mottor DRV8825. 
Pentru mai multe informații, consultați [7]

Parametru Referință exemplu de valoarea

Tensiunea de alimentare VM 24 V

Rezistența la înfăşurarea motorului RL 3.9 Ω

Inductanța înfăşurării motorului IL 2.9 mH

unghiul pentru motorul Full Step θstep 1.8°/step

Nivelul țintă de Microstepping nm 8 µsteps per step

Viteza țintă a motorului v 120 rpm

Maximul scalei IFS 1.25 A

Tabel 3 : Detalii tehnice fotosenzor TEMT 6000. Pentru mai multe informații, 
consultați [8]

Parametru Condiția de testare Simbol Valoare

Tensiunea pe colector VCeO 6 V

Tensiunea pe emitor VeCO 1.5 V

Curentul colector IC 20 mA

Puterea totală disipată Tamb ≤ 55 °C Ptot 100 mW

Temperatura de joncțiune Tj 100 °C

Intervalul de temperatură 
pentru funcționare

Tamb - 40 la + 85 °C
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către placa Arduino.

Corpul spectrografului este reprezentat 
de un DVD-ROM. L-am dezasamblat 
pentru a utiliza motorul DC şi mecanismul 
de culisare liniară al senzorului. ulterior, 
l-am conectat la stepper mottor şi am
ataşat fotosenzorul mecanismului de
acționare a DVD-ROM-ului. Acest an-
samblu permite o mişcare transversală 
a fotosenzorului. O unitate de detecție 
profesională este prevăzută cu mai mulți 
senzori fotoelectrici care colectează in-
dependent, dar simultan, toată lumina 
dispersată de rețeaua de difracție. În
cazul spectrografului dezvoltat în cadrul 
temei, s-a folosit un singur detector,
căruia i s-a asigurat o mişcare liniară
(de sus în jos, deoarece lumina a fost
dispersată vertical) pentru a acoperi
întregul interval spectral vizibil. LeD-
urile au reprezentat sursa noastră de
lumină. Am folosit un CD drept rețea de 
difracție şi am poziționat LeD-ul astfel 
încât punctul corespunzător ordinului 0 
de difracție (unde are loc propagarea
directă a luminii) să se afle fix dede-
subtul senzorului fotoelectric şi cea mai 

îndepărtată lungime de undă corespun-
zătoare ordinului 1 de difracție (unde 
are loc prima difracție a luminii) să fie 
poziționată în punctul cel mai de sus 
al traiectoriei parcurse de către senzor.

Modul de cablare a întregului corp al 
spectrografului este prezentat schematic 
în Figura 2. Odată ce construcția 
senzorului şi programarea microcontroller-
ului au fost finalizate, spectrograful a 
fost utilizat pentru colectarea primelor 
spectre de emisie. Pentru a verifica 
calitatea datelor, am comparat rezultatele 
obținute de spectrografele noastre cu 
cele realizate de mentorii noştri, care au 
efectuat aceleaşi măsurători folosind 
un spectrograf similar.

Rezultate 

După finalizarea construcției spectro-
grafului, a urmat partea de colectare 
propriu-zisă a diverselor spectre. Pentru 
început, am obținut spectre de emisie 
pentru lumina albă şi pentru lumina unor 
pointeri: roşu, verde, albastru (vezi Fig.3).

Primul spectru înregistrat a fost spectrul 
luminii albe (Fig. 3). Se observă, la cele 
două spectre prezentate, că acestea 
nu sunt asemănătoare. Acest lucru se 
datorează condițiilor de lucru diferite, 
sursei de lumină, felului în care au fost 
poziționate şi aliniate sistemele.

Pentru fiecare pointer a fost necesară 
ajustarea poziționării componentelor 
spectrografului, deoarece, pentru fi-
ecare tip de lumină, diferă distanța 
dintre ordinul zero şi ordinul întâi. În 
plus, valoarea λmax (lungimea de undă
la care intensitatea este maximă) este 
diferită pentru fiecare pointer (Fig. 4). 
În cazul spectrelor înregistrate pentru 
lumina roşie şi pentru cea verde, se 
remarcă valori mici ale lungimilor de 
undă şi semnalul asociat ordinului zero 
de difracție.

Spectrele prezentate anterior sunt ne-
calibrate, iar lungimile de undă sunt 
date în unități arbitrare (acestea co-
respunzând deplasării transversale a 
senzorului, ce este dictată de pasul 
motorului). Pentru a converti abscisa 

Figura 2: Diagrama de cablaj 
a spectrografului Arduino
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observă că semnalele sunt la aproxi-
mativ aceleaşi lungimi de undă, astfel 
putând fi afirmat faptul că spectrograful 
este funcțional. 

Concluzii și planuri de viitor

Datorită acestei şcoli, am reuşit să ex-
perimentăm interdisciplinaritatea ştiinței, 
însuşindu-ne atât abilități şi cunoştințe 
de inginerie, cât şi de fizică, chimie, 
robotică şi programare. În plus, am avut 
ocazia de a interacționa cu un grup 
de mentori, oameni de ştiință, de la 
care am învățat şi înțeles atât de multe 
informații valoroase.

Pe viitor, setup-ul construit de noi poate 
fi îmbunătățit pentru a creşte stabilitatea 
şi integritatea acestuia, cu scopul de a 
diminua rata de eroare. Întregul setup 
(incluzând şi sursa de lumină împre-
ună cu rețeaua de difracție) ar trebui 
fixat pe o suprafață stabilă sau chiar 
în interiorul unei cutii pentru a diminua 
pătrunderea altor surse de lumină pe 
senzor. Astfel, nu va mai fi necesară 
recalibrarea întregului setup după fie-
care măsurătoare, diminuând erorile.

În concluzie, această experiență ne-a 
schimbat profund, deoarece ne-a fost 
accentuată atât pasiunea față de ştiință 
şi tehnologie, cât şi motivația de a urma o 
carieră de cercetare în domeniul ştiințific.

Mulțumiri

Dorim să le mulțumim mentorilor 
noştri din cadrul INFLPR: doamna 
doctor Bogdana Mitu, domnul doctor 
Ciprian Dumitrache, domnul doctor Tomy 
Acsente, domnul Cătălin Constantin, 
doamna Alina Ardeleanu, care ne-au 
ghidat pe parcursul acestui proiect şi 
ne-au ajutat să îl ducem la bun sfârşit, 
dar şi organizatorilor: domnul Bogdan 
Popovici, domnul Dragoş Tătaru, pentru 
că ne-au oferit o experiență unică pe 
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Figura 3: Spectre ale luminii albe, realizate cu spectrografele Arduino

Figura 4: Spectre pentru 
a) pointerul roșu; b) pointerul verde;

c) pointerul albastru

a

b

c

Figura 5: Spectru OMA  
și spectru Arduino calibrat

Figura 6:  Spectrul unei soluții de 
amarant, c=0,5 mM

din unități arbitrare [a.u.] în nanometri 
[nm], s-a folosit interpolarea printr-un 
polinom de gradul al II-lea, atribuind 
peak-urilor din spectrele necalibrate 
lungimea de undă în nanometri din 
spectrele obținute cu spectrograful 
OMA (Fig. 5).

Peak-urile obținute cu spectrograful 
Arduino sunt mult mai largi față de 
cele obținute cu spectrograful OMA, 
deoarece fanta folosită este mult mai 
mare (≈1 cm), față de câțiva microni la 
spectrograful OMA.

Pe lângă spectre de emisie, au fost 
realizate şi spectre de absorbție pentru 
diverşi coloranți: tartrazină, amarant, 
albastru de metilen, pentru a putea aplica 
legea Beer-Lambert [9] : A = εcl, unde 
A - absorbanța, ε - coeficient molar de 
absorbție (L*mol-1*cm-1), c - concentrația 
molară a probei (mol*L-1), l - grosimea 
stratului de substanță a probei anali-
zate (cm).

Comparând spectrele obținute cu spec-
trograful Arduino cu cele obținute cu 
spectrograful OMA, profesional, se 

continuare în pag. [ 20 ] 



PUBLICAŢIA IFIN-HH ŞI A SOCIETĂŢII ROMÂNE DE FIZICĂ20

balaurul cu 7 capete până la uriaşul 
Strâmbă-lemne. 

Concluzii 

Incursiunile ştiințifice în micile oraşe 
străbătute adăpostesc locuri de po-
veste cu o istorie de peste 70 milioane 
de ani, care nu s-a oprit să surprindă 
generații noi de cercetători: biologi; 
geografi; geologi; arhitecți; sociologi; 
istorici, dar şi pe marele public.

Am întâlnit meşteri olari, care din lutul 
extras din curtea casei, reuşesc să ma-
nufactureze obiecte minunate, păstrând 
vii tradițiile populare, cu meşteşuguri 
transmise din moşi-strămoşi, fiind 
depozitari ai patrimoniului cultural al 
zonei Horezu. 

Trovanții sunt minunile ascunse ale 
deltei existente acum 6 milioane de 
ani, la Costeşti, formată prin depunerea 
succesivă a materialului transportat de 
râuri.
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Casa vulcanilor ascunde o poveste 
importantă pentru istoria Pământul. 
Păşind pe aceste meleaguri se pot 
observa dovezi ale lumii de acum 70 
de milioane de ani până în prezent, ceea 
ce este uimitor.
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Abstract

Încălzirea globală din prezent produce o 
serie de perturbări climatice care provoacă 
tot mai multă incertitudine în ceea ce 
priveşte agricultura clasică, punând sub 
semnul întrebării posibilitatea de a hrăni 
o populație aflată într-o continuă creştere 
numerică şi expansiune teritorială. O
posibilă soluție este îmbinarea tehnologiei 
cu natura pentru a determina parametrii 
optimi de dezvoltare şi creştere a plantelor 
într-un microclimat închis cu un mediu 
controlat. Smart Plantarium este mediul 
închis în care toți parametrii vitali ai
plantelor sunt controlați folosind o serie 
de senzori caracteristici pentru umiditatea 
aerului şi a solului, calitatea (fum, diverse 
gaze, particule fine) aerului, lumina,
temperatura aerului, solului şi a apei.
Toți aceşti parametrii şi acțiunile luate în 
funcție de valorile lor sunt salvate pentru 
analizele necesare studiilor optimizării 
dezvoltării diferitelor plante.

Cuvinte cheie: încălzire globală, mi-
croclimat, Arduino, senzori, tehnologie

O problemă majoră ale cărei efecte 
sunt observate deja pe întreaga 

planetă este încălzirea globală şi 
modificările climatice cauzate de 
aceasta. În urmă cu aproximativ 55 
de milioane de ani, Pământul a mai 
trecut printr-un eveniment drastic de 
încălzire globală, pe care cercetătorii 
l-au denumit PeTM (Paleocene-eocene 
Thermal Maximum). [1]

Dacă ne raportăm la ultimul milion de 
ani unde concentrația de CO2 abia 
depăşea 300 ppm, iar în ultimul secol 
(când se observă şi o încălzire bruscă 
a temperaturii) concentrația de CO2 
din atmosferă urcă la peste 400 ppm, 
constatăm o anormalitate care poate fi 
privită şi din perspectiva emiterii altor 
diverse gaze în atmosferă care produc 
efectul de seră. Raportat la perioada 
PeTM, în prezent se emit de peste 10 
ori mai multe particule de gaze toxice 
ceea ce reprezintă o problemă majoră 
pentru întreg ansamblul de viețuitoare 
(oameni, animale, plante), datorită, în 
primul rând, acumulării acestora în 
atmosferă într-un interval foarte scurt 
de timp (comparativ cu perioada 

Smart Plantarium – dezvoltarea unui microclimat 
monitorizat cu senzori şi controlat cu actuatori

Paleocen-eocen). Dezastrele marilor 
extincții ale vieții pe planetă au avut 
la bază un timp prea lent de reacție al 
ecosistemului planetar la schimbările prea 
bruşte. Rolul tehnologiei implementate în 
„Plantarium” este să reacționeze rapid în 
corectarea parametrilor acestuia. [2][3]

De aceea, întrebarea este dacă atât 
mediul natural, cât şi omul şi viețuitoarele 
actuale se vor adapta unor posibile noi 
condiții de viață sau dacă temperatura 
globală va mai reveni la valorile anterioare.

Școala de vară de Ştiință şi Tehnologie 
de la Măgurele s-a desfăşurat pe 

durata a două săptămâni şi tema 12 
a avut două obiective. Primul obiectiv 
a presupus realizarea unui sistem de 
irigare automatizat pentru un ghiveci 
cu flori, care a reprezentat totodată şi 
un curs de introducere în utilizarea, 
programarea, şi montarea pieselor 
electronice cu platforma Arduino 
IDe. Al doilea obiectiv a constat în 
realizarea unui sistem de irigare mult 
mai complex, prin folosirea unui număr 
de senzori şi actuatori considerabil mai 
mare, comandat prin intermediul unui 
program complex, denumit Smart 
Plantarium. [4][5]

În ghiveciul automatizat s-au plantat 
semințe de plante şi a fost realizat 
şi programat un sistem de udare şi 
monitorare a parametrilor, bazat pe 
platforma Arduino uNO. S-au folosit 

două tipuri de senzori, pentru sol (două 
module pentru umiditate sol) şi pentru 
aer (gaze - MQ135 – şi umiditatea şi 
temperatura aerului - DHT22). La aceşti 
senzori se mai adaugă: pompa de apă, 
releul, coborâtorul de tensiune, „splitter”-
ul, adaptorul de la priza de 220V la 12V, 
mini breadboard-ul, furtunul pentru apă 
şi o carcasă printată 3D în care s-a 
montat partea electronică. [6][7]

Funcția “splitter”-ului este aceea de a 
alimenta separat placa Arduino uNO, 
ecranul LCD şi senzorii de pompa de 
apă, din cauza tensiunii diferite aplicate 
pe acestea, 5V, respectiv 12V, aşa cum 
se vede în Fig. 1.

Circuitul electric (Fig. 2) alimentează 
atât piese cu consum mic de energie, 
placa Arduino uNO, senzorii şi releul, 
cât şi piese cu un consum mai mare, 
cum este cazul pompei cu diafragmă 
folosită pentru irigare. Pompa are nevoie 
de aproximativ 1A la o tensiune electrică 
de 12V pentru a funcționa, în timp ce 
prin pinii plăcii Arduino uNO pot să 
treacă cumulat maxim 200 mA, iar pe un 
singur pin maxim 40mA. Dacă pompa 
de apă ar fi alimentată direct prin placa 
Arduino, aceasta s-ar arde, nemaipunând 
în discuție efectele tensiunii autoinduse 
din bobina motorului pompei care poate 
bruia circuitul electric al plăcii Arduino. 
Pentru aceasta s-a folosit un releu optic 
alimentat la 5V pentru a separa electric 
circuitele. Coborâtorul de tensiune va 

Microclimatul în timpul Școlii de Vară
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optimiza tensiunea din fire de la 12V la 
10V pentru ca pompa să funcționeze la 
un debit potrivit. Rolul mini „breadboard”-
ului este de a face conexiunea între 
toate aceste elemente. Senzorii au fost 
conectați atât la pinii analogi, cât şi la 
cei digitali, în funcție de modul lor de 
funcționare. [8][9][10][11][12]

Înainte ca toate elementele să fie 
conectate simultan la microcontroller, 
a fost testată fiecare componentă în 
parte. Senzorul pentru calitatea aerului 
(MQ135) a fost testat atât în atmosfera 
„curată” (mediul înconjurător), cât şi într-o 
atmosferă artificial contaminată. La fel 
şi pentru senzorul DHT22. Senzorii de 
umiditate sol înregistrează valori mici 
într-un mediu uscat, dar atunci când 
mediul în care sunt plasați are un 
nivel mai ridicat de umiditate aceştia 
returnează valori mai mari, sub forma 
unor impulsuri electrice între 0-5V, pe 
care placa Arduino le interpretează în 
domeniul numeric de valori între 0 şi 
1023, valori pe care noi le transformăm 
în procente de umiditate a solului de 
la 0% – 100%. [13][14][15]

După conectarea şi testarea simultană 
a acestora la Arduino uno, planta era 
irigată automat, în funcție de valorile 
indicate de senzorii de umiditate sol, prin 
intermediul pompei care este conectată 
la o sursă de apă.

Fiecare dintre elevi a construit acest 
ghiveci acasă. Drept urmare, pentru 
un studiu mai complex s-a trecut la 
construcția unui microclimat, care să 
optimizeze creşterea şi dezvoltarea 
plantelor. Smart Plantarium reprezintă 
o „miniseră”, fiind un mediu închis în
care plantele sunt plasate într-o cutie
cu pereții transparenți (plexiglas), care 
comunică cu exteriorul prin sistemul
de ventilație.

Acest microclimat (Fig. 3) va avea 
următoarele caracteristici: va porni 
irigarea dacă umiditatea solului este 
sub nivelul programat şi o va opri în 
momentul în care trei dintre cei patru 
senzori de umiditate sol vor avea valorile 
peste pragul ales de utilizator. Odată 
cu pompa peristaltică este acționată şi 
vana de apă, care este folosită pentru 

Fig. 1 Alimentarea ansamblului electronic

Fig. 2 Schema electrică a ghiveciului automatizat

Fig. 3 Ansamblul Smart Plantarium
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siguranța opririi irigării. Ventilatoarele vor 
porni dacă este prea cald, prea rece sau 
dacă umezeala aerului este nepotrivită, 
ieşind din intervalul stabilit în cod. În 
funcție de nivelul intensității luminoase 
porneşte sau stinge lumina. Afişează 
pe ecranul LCD valorile senzorilor şi a 
acțiunilor realizate şi periodic salvează 
aceste informații pe un microSD Card, 
totodată şi cu informația temporală, care 
este foarte importantă în cazul studiilor 
asupra optimizării dezvoltării plantelor. 
utilizatorul poate comanda interactiv 
sistemul printr-o tastatură, un set de 
3 butoane prin care pot fi pornite şi 
oprite pompa, vana, ventilatoarele şi 
banda de lumină, chiar dacă valorile 
senzorilor nu indică necesitatea acționării 
actuatorilor. [16][17][18]

Dispunerea elementelor se face atât 
pentru monitorarea interioară, cât şi 
pentru cea exterioară pentru a putea 
observa diferența între mediul ambiant 
creat în interior şi condițiile din mediul în 
care este plasat microclimatul, conform 
Fig. 4.

Senzorii folosiți în ansamblul electronic, 
vezi Fig. 5, se pot folosi atât pentru 
măsurarea caracteristicilor solului, cât şi 
pentru cele ale aerului. Astfel că, pentru 
sol avem: patru senzori de umiditate sol, 
un senzor de inundație care va detecta o 
posibilă inundație şi va opri pompa forțat 
şi un senzor NTC capabil să măsoare 
temperatura solului umezit. Pentru aer, 
avem următorul set de senzori: 2 senzori 
DHT22 pentru temperatură şi umiditate 
(unul în mediul interior, altul în exterior), 
2 senzori MQ135 pentru detectarea 
gazelor, printre care fumul şi CO2 (unul în 
mediul interior, altul în exterior), 2 senzori 
PM2.5 GP2Y1014Au0F pentru detecția 
particulelor fine, a prafului (unul în mediul 
interior, celălalt în exterior), un senzor 
BMP280 pentru presiune, temperatură 
şi altitudine (interior) şi un senzor foto 
pentru determinarea nivelului intensității 
luminoase (interior). [19][20][21]

Actuatorii folosiți sunt: o vană de apă, 
o pompă de apă, două ventilatoare şi
o bandă cu LeD-uri. Acestea au un
consum mare de curent electric şi
sunt alimentate la o tensiune de 12 V,
diferită de cea a senzorilor utilizați, deFig. 5 Schema electrică, conectare senzori și module 

Fig. 4 Smart Plantarium: zone monitorate
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Fig. 7 Instantaneu, afișare ecran calculator 

aceea sunt alimentate separat printr-un 
“splitter” şi un coborâtor de tensiune 
şi controlate cu ajutorul a patru relee 
optice, conform Fig. 6.

Senzorii sunt alimentați la 5V prin 
intermediul coborâtorului de tensiune 
setat la această valoare. există însă 
şi doi senzori care se alimentează la 
3,3V, de aceea un al treilea coborâtor 
de tensiune este setat pe valoarea 
necesară. Alte elemente care se 
conectează la 5V sunt: ecranul LCD 
20x04 cu dimensiunea (4 rânduri cu 
câte 20 de caractere/rând), modulul 
Tiny RTC DS1307 pentru contorizarea 
timpului chiar şi atunci când se întrerupe 
curentul, modulul microSD Card pentru 
salvarea datelor. Totul se alimentează 
la o sursă de curent continuu de 12V 
şi 10A. [22][23][24]

Toate aceste elemente sunt conectate la 
microcontroller-ul Arduino MeGA2560 
care, comparativ cu Arduino uno are 
microprocesorul mai rapid, are mai mulți 
pini (54) spre deosebire de Arduino uno 
care are doar 14. O diferență mare o face 
memoria flash care la Arduino MeGA 
este de 256KB în timp ce la Arduino uno 
de doar 32KB. Doar librăriile necesare 
pentru modulele de RTC şi micro SD 
Card depăşesc memoria flash a lui uNO. 
Aceeaşi rutină de testare individuală 
a senzorilor a fost aplicată şi pentru 
microclimat. Rezultatele inițiale sunt 
încurajatoare şi ne ajută să înțelegem 
exact direcția în care putem duce 
dispozitivul Smart Plantarium, Fig. 7. 
[10][11][12] [25]

Parte dintre componente au nevoie de 
librării specifice pentru a funcționa: 
ecranul LCD, având conexiunea de tip 
I2C (Inter-Integrated Circuit), modulul 
de timp RTC, modulul pentru salvare de 
date, şi senzorii DHT22 şi BMP280. Codul 
este structurat astfel încât fiecare senzor 
are procedura sa specifică apelabilă 
prin intermediul procedurii „loop”. Toate 
valorile senzorilor, starea actuatorilor şi 
deciziile luate sunt afişate pe ecranul 
LCD, pe monitorul calculatorului când 
acesta este cuplat la Arduino Mega2560 
prin conexiunea serială şi se salvează 
pe un card de memorie periodic sau 
când starea sistemului se schimbă. [26]

Fig. 6 Schema electrică, alimentare actuatori, relee 

Concluzie: un astfel de microclimat 
controlează parametrii vitali ai plantelor 
şi poate fi extins astfel încât să se 
poată face în interiorul lui culturi cu o 
producție cu eficiență maximă. Smart 
Plantariumul poate reprezenta o soluție 
individuală de creştere a plantelor sau 
de producere a hranei pentru a acoperi 
nevoi personale, familiale sau locale. 
Aşa cum în prezent parametrii naturali 
încep să nu mai coincidă cu nevoile 
anumitor specii de plante (în special cele 
din agricultură), pot fi create microclimate 
pentru fiecare specie în parte şi astfel 
să poată fi posibilă producția lor în 
sistem local şi în acelaşi timp să se 

minimizeze impactul la nivel global atât 
al poluării cât şi al creşterii necesarului 
de producție de hrană. Plantele exotice, 
plantele pe cale de dispariție îşi pot 
regăsi condițiile necesare de dezvoltare 
într-un astfel de mediu robotizat care 
să creeze exact condițiile care la nivelul 
mediului natural nu se mai regăsesc. 
Considerăm că acest microclimat 
rezolvă una dintre problemele actuale 
ale climei, anormalizarea parametrilor 
naturali produsă de încălzirea globală.
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Abstract

Articolul descrie rezultate obținute prin 
elaborarea proiectului național ROINFO 
2018-2020 „Romanian Informatics”. Prin 
studiile şi activitățile de cercetare s-au 
adus numeroase argumente în „descifra-
rea” fenomenului informaticii româneşti. 
unele aspecte se ştiau, altele nu, iar cele 
care se ştiau erau cunoscute de foarte 
puțini oameni, studenții şi elevii nici atât. 
Rezultate cu care România trebuie să se 
mândrească: 1. În perioada 1953-1954, 
România ocupa locul III în lume, după 
SuA şi uRSS, în activitatea de cercetare 
privind „Teoria circuitelor de comutație” 
– după numărul de articole, aplicațiile
logicii matematice în tehnică (Grigore C. 
Moisil, Activitatea CCuB, revista AMC,
editura Tehnică, nr. 13-14, 1970); 2. În
perioada 1955-1957, România a proiectat 
şi construit primul său calculator elec-
tronic numeric (anul 1957, calculatorul
CIFA 1), de către un colectiv condus de 
ing. Victor Toma, la Institutul de Fizică
Atomică (IFA) – Măgurele Bucureşti; 3.
România a fost a 8-a țară din lume ce
a proiectat şi a construit un calculator
electronic (1957) şi cea de-a 11-a țară
din lume, care a construit un calculator
electronic cu tranzistoare (1963).

I De ce „Istoria informaticii 
românești” ? 

Astăzi, se poate afirma cu tărie şi cu 
convingere că, România trebuie să fie 
mândră de eforturile şi de contribuțiile 
importante ale oamenilor de ştiință, 

profesori, cercetători, ingineri etc., în 
apariția şi dezvoltarea informaticii din 
România. Tinerii au dreptul şi datoria de 
a afla aceste aspecte privind apariția şi 
dezvoltarea inforrmaticii în România – în 
şcoală prin manuale, în universități prin 
cursuri de istoria informaticii româneşti –, 
şi să se mândrească cu aceste realizări 
remarcabile ale înaintaşilor, ce au influență 
în învățământ, cercetare, industrie, eco-
nomie etc., în prezent, dar şi în viitor. 
În studiul privind apariția şi dezvoltarea 
informaticii româneşti se poate constata 
că oamenii de ştiință români (matemati-
cieni, ingineri, fizicieni, economişti, so-
ciologi, lingvişti, logicieni etc.) în frunte 
cu Grigore C. Moisil, Tudor Tănăsescu, 
Tiberiu Popoviciu, Mihai Drăgănescu, 
Mircea Malița etc., au influențat şi deter-
minat conducerea României de atunci, 
să constate repede că este nevoie de 
utilizarea calculatoarelor electronice în 
economie şi în toate activitățile societății 
româneşti. De remarcat este faptul că, în 
acei ani, în domeniul construirii şi utilizării 
de calculatoare electronice, deciziile erau 
luate de jos în sus – în regimul politic de 
atunci, de regulă era invers – iar, uneori, 
aceste decizii nu toate erau bune. 

Argumente prin care ne mândrim că avem 
o informatică românească (Computer
Science, IT, Computing = hardware +
software).

Astăzi, se ştie că matematicianul acad. 
Grigore C. Moisil este considerat fondatorul 
informaticii româneşti pentru eforturile 
sale în apariția şi dezvoltarea informaticii 

în România, iar mulți colaboratori ai săi 
sunt pionieri ai informaticii româneşti, 
fiind specialişti cu rezultate semnificative 
în domeniul Computing/IT (hardware şi 
software), cu multe rezultate de pionierat în 
aceste domenii. În anul 1996 activitatea sa 
a fost recunoscută la nivel internațional prin 
decernarea premiului Computer Pioneer 
Award (https://www.computer.org/profiles/
grigore-moisil) „For the development of 
polyvalent logic switching circuits, the 
Romanian School of Computing, and 
support of the first Romanian computers”. 
După anul 1950, Moisil a fost figura cheie 
în promovarea informaticii şi a ciberneticii 
în mediile academice, universitare şi 
liceale româneşti. Această stare a fost 
într-o perioadă în care România a fost 
puternic influențată de dominația politică 
sovietică. La acea perioadă, Dicționarul 
Filozofic oficial, tradus din rusă şi publicat 
în 1953, încă descria Cibernetica drept o 
„ştiință burgheză reacționară îndreptată 
împotriva clasei muncitoare”. În urma 
instalării comunismului în România, după 
cel de-al doilea război mondial, Cibernetica 
era considerată o ştiinţă reacţionară: 
„Cibernetica – pseudoştiinţa reacţionară 
inventată de burghezia internaţională 
pentru a abate atenţia proletariatului 
de la lupta de clasă”.

În România, primul calculator electronic 
de tip paralel cu tuburi electronice se 
construieşte în anul 1957 (pentru măsurarea 
gradului de radioactivitate la reactorul 
nuclear Măgurele), la Institutul de Fizică 
Atomică (IFA) – director acad. Horia 
Hulubei, sub conducerea ing. Victor 

Proiectul ROINFO – Romanian Informatics 
România a construit primul ei calculator electronic 
la Institutul de Fizică Atomică, în anul 1957

Motto:

Orice știință care nu se dizolvă în aplicații practice este o știință infirmă și inutilă. Marile invenții au fost făcute de 
savanți care erau în același timp erudiți. Cu simple incursiuni nu se poate reuși mare lucru. Trebuie atacat pe un 

front larg. Numai într-o asemenea manieră se va putea produce o străpungere mai importantă în frontul inamic al 
necunoscutului. 

Dr. Ștefan Odobleja (1902-1978), Părintele ciberneticii generale, membru post-mortem al Academiei Române

Calculul, în toată generalitatea sa, este una dintre competenţele umane fundamentale, ne naștem cu această predis-
poziţie. A fost nevoie de un efort istoric pentru a se realiza o analiză moleculară a calculului uman în componentele 

sale ireductibile, efort care a culminat prin rezultatul britanicului Alan Turing în urmă cu 80 de ani, prin ceea ce știinţa 
desemnează cu sintagma mașina Turing și care a prefaţat calculatorul electronic pe bază de program realizat de John 
von Neumann și echipa sa în 1948. În mod inadmisibil, acest itinerar, care realizează trecerea de la calculul tradiţional, 

numeric, la calculul calitativ, cu entităţi de natură abstractă, nespecificată, lipsește din programa școlară. 
Acad. Solomon Marcus (1925-2016)
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Toma şi este numit CIFA-1. În anul 1961 
la Institutul Politehnic din Timişoara (IPT) 
se construieşte calculatorul cu tuburi 
electronice MeCIPT-1. A urmat între 1959-
1963, la Institutul de Calcul Cluj, construirea 
calculatorului DACICC-1 (Dispozitiv 
Automat de Calcul al Institutului de Calcul 
Cluj) având ca elemente constructive 
tuburi electronice şi tranzistori. Apoi, alte 
calculatoare care s-au construit în ţară: 
seria FeLIX C-256/1024, INDePeNDeNT, 
CORAL şi unele tipuri de calculatoare 
personale. Construcţia acestor calculatoare 
s-a realizat începând cu anul 1970 la
Fabrica de Calculatoare electronice din
Bucureşti (Felix) şi la ITC.

Anul 1958 – primul Simpozion Naţional 
de Cibernetică din România, organizat 
la Institutul de Calcul Cluj. este meritul 
incontestabil al acad. Tiberiu Popoviciu de 
a fi organizat primul Simpozion Naţional de 
Cibernetică la Cluj, la Institutul de Calcul, în 
1958. Apreciem că, probabil, acest lucru a 
fost posibil şi din cauza faptului că uniunea 
Sovietică produsese de câţiva ani primele 
sale calculatoare electronice, şi deci se 
schimbase mentalitatea despre această 
„pseudoştiinţă reacţionară Cibernetica”.

Pentru a stimula cercetarea în dome-
niul calculatoarelor, în anul universitar 
1959/1960 acad. Grigore C. Moisil 
înființează secția de Maşini de Calcul 
(ultimii 2 ani din 5 ani de studii), iar în 
februarie 1962, a înfiinţat Centrul de Calcul 
al universităţii din Bucureşti (CCuB), la 
Facultatea de Matematică şi Fizică, pri-
mul cu acest profil din ţară. Cererea de 
înfiinţare, scrisă de mână de Moisil, a 
fost aprobată de Ministrul Învăţământului 
de atunci, Prof. Ştefan Bălan, fost co-
leg cu Moisil la Institutul Politehnic din 
Bucureşti (prin anii ’40). CCuB a fost 
înfiinţat ca Laborator pe lângă Catedra 
de algebră condusă de Moisil, el fiind 
şi primul Director al Centrului.

un exemplu privind promovarea Ciberneticii 
în România este Cursul de Cibernetică 
ținut de acad. Grigore C. Moisil şi având 
secretar pe ing. Petre Dimo, la universitatea 
Populară Bucureşti „Ioan I. Dalles”, în anul 
univ. 1964-1965 (al treilea an de activita-
te). Programul cursului “CIBeRNeTICA”, 
director acad. Grigore C. Moisil, secretar 
ing. Petre Dimo: 1. Ce este cibernetica; 
2-3. elemente de matematică; 4. Ce este 
un model; 5. Calculatoare analogice; 6. 
Automate finite - sisteme de numerație; 
7. Calculatoare digitale; 8. Calculatoare 
CIFA; 9. Programarea calculatoarelor;
10. Calculatorul MeCIPT; 11. Noi tipuri

de calculatoare digitale; 12. utilizarea 
calculatoarelor în economie; 13. utilizarea 
calculatoarelor în transport; 14. Succesele 
şcolii româneşti de analiză numerică; 15. 
Sisteme de reglare automată; 16. elemente 
ale sistemelor automate; 17. Proprietăți 
ale sistemelor automate; 18. utilizarea 
calculatoarelor în automatică; 19. Modele 
biologice; 20. Sisteme automate biolo-
gice; 21. Reglarea endocrină; 22-23. Ce 
este neurocibernetica; 24. Cibernetica şi 
psihologia; 25. Inteligența artificială; 26. 
Lingvistica matematică; 27. Traducerea 
automată; 28. Implicațiile filozofice ale 
ciberneticii; 29. Realizările Şcolii româneşti 
de cibernetică; 30. Perspectivele ciber-
neticii.

În anul 1966, un eveniment important ce 
a contribuit la creşterea calităţii activităţii 
CCuB, a fost Colocviul Internaţional 
„Tehnici de calcul şi Calculatoare” organizat 
de universitatea din Bucureşti, ASe şi 
Politehnica din Bucureşti, pe baza unui 
consistent sprijin financiar din partea 
Guvernului României. La organizarea 
acestui Colocviu au contribuit substanţial 
tinerii cercetători ai CCuB, Acad. Grigore 
C. Moisil şi Acad. Nicolae Teodorescu,
decanul Facultăţii de Matematică. Colocviul 
a adus în ţară noi experienţe în domeniul 
calculatoarelor.

Congresul Internațional de Cibernetică 
şi Sisteme Generale (Third International 
Congress of Cybernetics and Systems, 
Romania) organizat la Bucureşti, în pe-
rioada 25-29 august 1975, sub egida 
World Organisation of General Systems 
and Cybernetics (WOSGC) – http://wosc.
co/wosc-congresses/, având coopera-
rea Comitetului Român de Organizare. 
Comitetul Român şi Secretariatul 
Congresului erau cu sediul la Academia 
de Studii economice, la Laboratoarele 
Catedrei de Cibernetică economică (LCCe), 
precum şi locația consilierului Congresului, 
dr. John Rose – directorul general al 
WOSGC. Din Comitetul Internațional 
de Patronaj al Congresului făceau par-
te 2 laureați NOBeL şi 15 preşedinți de 
Academii. Secretariatul Congresului se 
afla la ASe, la Facultatea de Cibernetică 
economică, Informatică şi Statistică, iar 
Secretariatul operativ a fost pus la dispoziția 
participanților (circa 1.500 din 30 de țări). 
De asemenea, la parterul Sălii Palatului a 
fost organizată, cu prilejul Congresului, o 
expoziție Internațională de Calculatoare 
şi echipamente Auxiliare (20-30 august 
1975), reprezentată de cele mai mari firme 
de calculatoare, echipamente automate 
şi de telecomunicații de pe mapamond 

(IBM, Control Data, ICL, elliott, Siemens 
şi Bull). 

Masa Rotundă a Congresului a avut 
ca temă: „Dezvoltarea informaticii în 
următorii 25 ani”, organizată de ICI. 
Forum deschis, prezidat de Signor A. 
Peccei, Preşedintele Clubului de la Roma, 
a inclus trei conferințe sub genericul 
„Perspectivele ştiinței şi tehnologiei în 
următorii 30 de ani”, susținute de: dr. 
S.L. Fawcet, preşedintele Institutului
Battelle; de dr. H. Chilver, vice-cancelar 
al Cranfield Institute of Technology din
Marea Britanie; şi de Prof. univ. dr. Mircea 
Malița, universitatea din Bucureşti. La
acest Congres a participat şi dr. Ştefan 
Odobleja (1902-1978) – atunci, necunoscut, 
iar azi, membru post-mortem al Academiei 
Române, considerat părintele ciberneticii 
generalizate, deoarece a publicat lucrarea 
monumentală, în 2 volume, ”Psyhologie 
consonantiste”, Librairie Maloine, vol.I,
1938; vol. II, 1939, înainte cu 10 ani de
lucrarea matematicianului Norbert Wiener 
(1894-1964) „Cybernetics: Or Control and 
Communication in the Animal and the
Machine”, Paris, 1948. Lucrarea prezentată 
la Third Congress, Bucharest, 1975, a fost 
publicată în The Proceedings are published 
as: Modern Trends in Cybernetics and
Systems, ed. J. Rose & C. Bilciu, editura 
Technică, Bucharest and Springer, New 
York, 1977 (”Cybernetics and Consonantal 
Psychology”, vol. III, section 7 Neuro- and
Bio-Cybernetics, pag. 1211).

Recunoaşterea internațională a dr. Ştefan 
Odobleja ca precursor al Ciberneticii este 
realizată în anul 1978, la Fourth Congress, 
Amsterdam, când lucrarea sa a fost 
prezentată participanților de către dr. 
ing. Stelian Bajureanu (cu doctoratul în 
Cibernetică, anul 1975). Inițial, Congresul a 
fost organizat în onoarea matematicianului 
Norbert Wiener, prin aniversarea “30 
Years of Cybernetics”, dar după ce a 
fost prezentarea comunicării ştiințifice 
a dr. Ştefan Odobleja, participanții au 
aplaudat mai multe minute şi au scandat 
“40 Years of Cybernetics”. Lucrarea 
a fost publicată în The Proceedings 
are published as Current Topics in 
Cybernetics and Systems, ed. J. Rose, 
WOGSC, Springer-Verlag, Berlin, 1978 
(Ştefan Odobleja – Romania, “Diversity 
and unity in Cybernetics”). După acest 
eveniment, dr. Ştefan Odobleja a fost 
recunoscut şi în România, prin publicarea 
lucrării colective “Romanian Precursors 
of Cybernetics”, editura Academiei 
Române, 1979, şi “Odobleja between 
Ampere and Wiener”, 1981, iar în anul 
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1990 este ales membru post-mortem 
al Academiei Române.

II Aspecte de cercetare pentru a 
“descifra” fenomenul informaticii 
românești

unele aspecte se ştiau, altele nu, iar 
cele care se ştiau erau cunoscute de 
foarte puțini oameni, studenții şi elevii 
nici atât. Pentru a se înțelege mai bine, 
aş vrea să povestesc un episod din 
timpul studenției mele la Facultatea de 
Matematică a universității din Bucureşti, 
fiind student la secția de Informatică, cu 
programă de studii de informatică din anul 
I. Din anul III de facultate obişnuiam să
particip la diverse evenimente ştiințifice: 
sesiuni ştiințifice, simpozioane ştiințifice, 
conferințe, teze de doctorat etc. Cred
că era anul 1978 (sau 1979), când am
participat la conferința „Cercetări privind 
contribuția matematicianului Gabriel Sudan 
privind primul exemplu de funcție recursivă 
ce nu este primitiv recursivă” (titlul din
memorie) susținută de profesorii Cristian 
Calude, Solomon Marcus şi Ionel Țevy, 
în amf. Spiru Haret de la Facultatea de
Matematică. era o problemă de teoria
calculabilității. Atunci, nici prin gând
nu mi-a trecut faptul că după ani şi ani
acest episod va avea un rol important
în istoria informaticii româneşti. În anul
2017, cand am scris articolul “Ştefan
Odobleja: A Scientific Visionary, precursor
of Cybernetics and Artificial Intelligence“, 
In Proceedings of the 12th International
Conference on Virtual Learning (ICVL),
mi-am adus aminte de acea cercetare
pe care a prezentat-o Cristian Calude.
Apoi, în anul 2018, când am început să
lucrez pentru Proiectul ROINFO, m-am
consultat prin e-mail cu acad. Gheorghe 
Păun privind acest subiect. În volumul
coord. de acad. Florin Gheorghe Filip,
Civilizaţia Românească (coord. Victor
Spinei) – Ştiinţa şi tehnologia informaţiei 
în România, editura Academiei Române 
Bucureşti, 2018, acad. Gheorghe Păun
realizează următoarea abordare privind 
pagini din istoria informaticii teoretice
româneşti: „Vom rememora totuşi o serie 
de momente semnificative din evoluţia
domeniului în ţara noastră. Vom merge
în trecut până în „preistoria” informaticii 
(teoretice), chiar înainte de constituirea
„ştiinţei calculatoarelor” în lume (preiau 
sintagma curentă, computer science,
folosită în limba engleză), invocându-l pe 
Gabriel Sudan, cel care, în 1927, producea 
– fără a avea această intenţie, pentru că 
nici terminologia nu exista pe atunci –
primul exemplu de funcţie recursivă care

nu este primitiv recursivă, insistând apoi 
asupra celor doi fondatori ai informaticii 
(teoretice) româneşti, Grigore C. Moisil 
şi Solomon Marcus, ajungând în zilele 
noastre, la multitudinea de contribuţii ale 
informaticienilor români la cele mai diverse 
direcţii de cercetare active internaţional”.

Aceasta a fost una dintre temele ce tre-
buiau cercetate pentru a descrie corect 
fenomenul informaticii româneşti. În con-
tinuare, vom da mai multe detalii despre 
această temă studiată.

În aprilie 1973, înainte de a pleca în Canada, 
Moisil i-a spus lui Solomon Marcus că 
Sudan, student al matematicianului german 
David Hilbert împreună cu Ackermann 
în anii 1920, la Göttingen – şi-a susţinut 
teza de doctorat în 1925 – ar fi produs 
un asemenea exemplu. Nu a apucat 
Gr. C. Moisil să dea amănunte, nu este 
clar ce amănunte avea, iar în Canada a 
decedat, drept care, a relatat ulterior în 
diverse locuri profesorul Solomon Marcus. 
S-a declanşat o veritabilă operaţiune
detectivistică, în căutarea, în primul
rând, a lucrării în care Gabriel Sudan
avea exemplul respectiv – desigur, în cu 
totul alt context şi cu altă terminologie
decât cea a funcţiilor recursive, domeniu 
dezvoltat abia în anii 1930. Au pornit
căutarea Cristian Calude, student atunci 
la Facultatea de Matematică a universităţii 
din Bucureşti, şi Ionel Ţevy, cercetător
la Institutul de Matematică al Academiei 
Române. „După o examinare atentă a
tuturor articolelor şi cărţilor prof. Sudan, 
Cristian Calude îşi opreşte atenţia asupra 
articolului Sur le nombre transfini ω^ω
[omega-la-omega], publicat în Bulletin
Mathématique de la Société Roumaine 
des Sciences, vol. 30, 1927, fasc. 1, pp. 
11–30.” (Sursa: S. Marcus, Din gândirea 
matematică românească, edit. Ştiinţifică 
şi enciclopedică, Bucureşti, 1975).

În urma lucrării C. Calude, S. Marcus, I. 
Ţevy, The First example of a Recursive 
Function which Is Not Primitive Recursive, 
Historia Mathematica, 6 (1979), pp. 380–
384, ambii matematicieni, W. Ackermann 
şi Gabriel Sudan sunt acum consideraţi a 
fi simultan şi independent autorii primului 
exemplu de funcţie de acest fel.

Mărturia Prof. Dr. Cristian Calude susținută 
şi în 26 septembrie 2019 cu ocazia 
lansării vol. I & II din “Istoria informaticii 
româneşti”, amf. S. Haret, Faculatea de 
Matematică şi Informatică: „La începutul 
carierei mele de cercetător am lucrat 
(împreună cu Acad. S. Marcus şi Prof. 

I. Țevy) la documentarea paternităţii
matematicianului român Gabriel Sudan 
într-o problemă de teoria calculabilităţii. 
Rezultatele noastre, publicate în revista 
Historia Mathematica, în 1979, nu au putut 
dovedi decît simultaneitatea construcţiei lui 
Sudan cu cea a matematicianului german 
W. Ackermann (singurul citat în literatură
până la acel moment). Simpla publicare a 
acestui articol n-ar fi modificat atitudinea 
comunităţii internaţionale privind această 
paternitate; au trebuit eforturi concertate, 
relaţii personale, citări repetate în articole 
şi cărţi, reveniri, eşalonate pe mai mult 
de 15 ani, pentru ca numele Ackermann 
să fie înlocuit cu Ackermann-Sudan în 
principalele monografii ale domeniului. 
Prioritatea se obţine în primul rînd prin 
dovezi ştiinţifice, dar şi prin eforturi sociale”.

Acum pot să afirm că, de fapt, prin 
obiectivele proiectului ROINFO se 
continuă nişte demersuri precedente 
privind istoria informaticii în România. 
Primul demers este realizat de acad. 
Grigore C. Moisil prin articolul “Activitatea 
Centrului de Calcul al universității din 
Bucureşti – CCuB”, AMC nr. 13-14, 
1970, editura Tehnică (http://c3.cniv.
ro/?q=2018/restituiri). Al doilea demers 
este realizat de vietnamezul Pham Gia 
Duc, „Istoria înființării şi a dezvoltării ştiinței 
calculatoarelor în R.S.R.”, 1972 (Teza de 
doctorat are 185 de pagini şi are cota IV 
40230 în catalogul Bibliotecii Naționale 
a României), în anul 1972 prin teza de 
doctorat (http://c3.cniv.ro/?q=2018/
duc). Al treilea demers este cartea lui 
Marius Guran, „Monografia informaticii 
din România, Repere istorice”, editura 
AGIR Bucureşti, 2012, 705 pag.

După conceperea şi elaborarea primelor 2 
volume din proiectul ROINFO, s-au des-
prins concluzii importante prin înțelegerea 
fenomenului informaticii româneşti. Astfel, 
în cele două lucrări au fost scoase în 
evidență eforturile şi contribuțiile impor-
tante ale oamenilor de ştiință, profesori, 
cercetători, ingineri etc., privind apariția 
şi dezvoltarea informaticii din România. 
De aceea, sintagma „informatica româ-
nească” este argumentată prin exemple, 
studii, realizări, inițiative şi acțiuni. 

Aceste aspecte au fost descrise în Prefață 
la vol. III:

1. CeRCeTĂRI PRIVIND FuNCȚIILe
ReCuRSIVe, LOGICA ŞI TeORIA
DeMONSTRAȚIeI – În anul 1927,
matematicianul român Gabriel Sudan
(1899-1977), cu doctoratul la David
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Hilbert, a dat primul exemplu de funcție 
recursivă care nu este primitiv recursivă, 
înaintea lui Wilhelm Ackermann (1928). 
În perioada 1934-1942, la universitatea 
din Iaşi, matematicianul Grigore C. Moisil 
(1906-1973) se ocupa de „Logică şi 
teoria demonstrației” şi propunându-şi 
„să învețe matematica de la început”, 
a studiat la „minunata bibliotecă” a 
Seminarului matematic din Iaşi, cartea 
lui Hilbert şi Ackermann, dar şi cele 3 
volume „Principia Mathematica” ale lui 
Russel şi Whitehead. Profesorul Moisil a 
aflat despre logicile cu mai multe valori 
ale lui Lukasiewicz, în primăvara anului 
1935, când T. Kotarbinski, profesor la 
universitatea din Varşovia, a ținut la Iaşi 
3 conferințe publice şi o scurtă lecție la 
Seminarul Matematic asupra scrierii fără 
paranteze a lui Lukasiewicz. 

2. CIBeRNeTICA S-A NĂSCuT ÎN
ROMÂNIA (1938-1939) - Astăzi se
ştie că, cu 10 ani înainte de cartea
matematicianului american Norbert
Wiener (1894-1964) “Cybernetics: Or
Control and Communication in the
Animal and the Machine”, românul
Dr. Ştefan Odobleja (1902-1978) –
medic militar (membru post-mortem al
Academiei Române, 1990), publică în
2 volume „Psihologia consonantistă“,
1938-1939, la editura „Maloine“, Paris, în 
limba franceză (însumând peste 800 de 
pagini), în care stabileşte legi generale,
pe care le aplică atât ştiinţelor naturii
inerte, cât şi ştiinţelor lumii vii, psihologiei 
şi fenomenelor economico-sociale. Dr.
Ştefan Odobleja face o descriere a
funcţiilor psihologice folosind o schemă 
generală a unui sistem cibernetic, unde 
organele de simţ, care primesc informaţii 
din mediu, reprezintă intrările (INPuT),
iar muşchii sunt consideraţi ieşirile
(OuTPuT). Acestea fac „paşi peste
granițele psihologiei” trecând de la om
la alte sisteme complexe (comunități,
organizații sociale etc.), inventând o nouă 
ştiință: Cibernetica.

3. FuNDAMeNTAReA MODeLeLOR
PeNTRu COMPuTING ŞI DeZVOLTAReA 
DOMeNIuLuI INFORMATICĂ - În perioada 
1953-1954, ROMÂNIA ocupa locul III în 
lume, după SuA şi uRSS, în activitatea 
de cercetare privind “Teoria circuitelor de 
comutație” – după nr. de articole (Gr. C. 
Moisil, Activitatea CCuB, revista AMC,
editura Tehnică, nr. 13-14, 1970). Programe
pentru sistemul național de informatică 
şi conducere, privind dotarea cu tehnică 
de calcul în perioada 1971-1980 (1967, 
1971, 1972).

4. ReALIZAReA De CALCuLATOARe
ROMÂNeŞTI - În perioada 1955-1957,
ROMÂNIA a proiectat şi construit primul 
său calculator electronic numeric (anul
1957, calculatorul CIFA 1), de către un
colectiv condus de ing. Victor Toma,
la Institutul de Fizică Atomică (IFA) –
Măgurele Bucureşti.

5. DeZVOLTAReA De CALCuLATOARe 
ÎN LuMe - ROMÂNIA a fost a 8-a țară
din lume ce a proiectat şi a construit un 
calculator electronic (1957) şi cea de-a
11-a țară din lume, care a construit un
calculator electronic cu tranzistoare (1963).

Câteva exemple pentru argumentarea 
fenomenului informaticii româneşti, prin 
diverse strategii de dezvoltare, inițiative 
şi rezultate concrete. 

Acest lucru s-a realizat după ce am par-
curs aproape toate obiectivele proiec-
tului ROINFO „Romanian Informatics” 
2018-2020 (http://c3.cniv.ro/?q=2018/iir), 
concretizate prin publicarea a 4 volume, 
fiind în lucru şi volumul V, după care vom 
continua cu 1-2 volume privind prezen-
tarea informaticienilor de prestigiu din 
România. Acest obiectiv a fost anunțat 
încă de la lansarea proiectului, din mai 
2018, în anul Centenar al Marii uniri. e 
un obiectiv ce reclamă multe eforturi, dar 
printr-o bună informare şi promovare, prin 
implicarea unui număr cât mai mare de 
specialişti din Computing (hardware + 
software), să reuşim acest demers impor-
tant. Precizez faptul că au contribuit 114 
autori la cele 4 volume: 15 autori – vol. 
I, 41 autori - vol. II, 34 autori - vol. III, 24 
autori - vol. IV. În acest fel, vom încheia 
un tablou de ansamblu privind apariția, 
dezvoltarea şi impactul informaticii în 
România, prin evidențierea unei evoluții 
privind contribuțiile unor oameni, instituții, 
concepte, teorii şi tehnologii.

Trebuie să remarcăm faptul că toată 
această evoluție nu avea loc dacă în 
perioada 1955-1965 domeniul Automaticii 
nu era susținut prin cercetare, proiectare 
şi producție. În anul 1955 se înființează 
Institutul de Cercetări electrotehnice (ICeT, 
viitorul ICPe), după care se înființează 
întreprinderea “Automatica” care înglo-
bează “Termotehnica”, în anul 1960. În 
anul 1962, prin concentrarea întreprin-
derilor de profil în grupuri industriale, 
apare Grupul de uzine pentru Aparataj 
electrotehnic şi Instalații de Automatizare 
(GuAeIA), ce cuprinde mai multe întreprin-
deri: electrotehnica, electromagnetica, 
electroaparataj, Automatica, inclusiv 

Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru 
Automatizări (IPA). „Asocierea domeni-
ilor Logică – Automatică – Informatică: 
Profesorul Gr. C. Moisil mi-a spus că 
această asociere îi exprimă viziunea 
asupra informaticii” afirma prof. univ. 
dr. Dragoş Vaida.

Pentru argumentare prezint doar câteva 
exemple semnificative pe care le-am 
studiat în timpul cercetării noastre privind 
fenomenul informaticii româneşti, în cadrul 
proiectului ROINFO.

Guvernul României adoptă programe 
strategice de dezvoltare – Programul 
de dotare a economiei cu calculatoare 
electronice şi Planul de Informatizare a 
țării în perioada 1971-1980:

1. La 21 iunie 1967 a fost lansat „Programul 
de dotare a economiei naționale cu
echipamente moderne de calcul şi
prelucrarea datelor”, primul program
de informatizare în România (Arhivele
Naționale 33/1967). Acest program a
fost elaborat de colectivul de specialişti: 
profesorul Mihai Drăgănescu, profesorul 
Mircea Petrescu, Nicolae Costake, Vlad 
Iancovici, Ştefan Bârlea, emil Mitescu,
Cornel Mihulecea, edmond Nicolau,
Radu Sipoş, Simion Florea şi Nicolae
Sucitulescu. Acest program prevedea
crearea unui institut de specialitate
(ITC), a unor fabrici de profil, a unei
întreprinderi de service, a unui institut
care să se ocupe de informatizare (ICI), 
a unei rețele de Centre Teritoriale de
calcul electronic (CTCe), a unor Centre
de calcul departamentale etc.

2. elaborarea programului strategic,
Perioada 1970-1971 – Dezbateri şi clarificări
– Hotărâre a CC al PCR (aprilie 1972)
„Perfecţionarea sistemului informaţional 
economico-social, introducerea sistemelor 
de conducere cu mijloace de prelucrare 
automată a datelor şi dotarea economiei 
naţionale cu tehnică de calcul în perioada 
1971–1980”.

3. Se aprobă (Hotărâre a CC al PCR, aprilie 
1972) „Programul privind perfecţionarea 
sistemului informaţional economico - social, 
introducerea sistemelor de conducere cu 
mijloace de prelucrare automată a datelor 
şi dotarea economiei naţionale cu tehnică 
de calcul în perioada 1971 – 1980” prin 
care se dizolvă Comisia Guvernamentală 
pentru dotarea cu echipamente de calcul 
şi automatizarea prelucrării datelor, şi
transferarea atribuţiilor ei la Consiliul
Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie
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(CNST), creat în anul 1967.

4. Au fost înființate 18 Centre Teritoriale 
de Calcul electronic (CTCe, Obiectul
activității: cercetare, elaborare de programe 
şi implementare de sisteme informatice; 
prelucrare date pe echipamente de calcul; 
formare şi perfecționare de cadre pentru 
informatică) – unități economice şi 5 Licee 
pentru informatică (formare de cadre cu 
studii medii pentru informatică) – unități 
bugetare; CONSILIuL De MINIŞTRI,
HOTĂRÂReA Nr. 1312 din 6 octombrie 
1973 privind aplicarea Decretului nr.
499/1973 referitor la organizarea unitară 
a activităţii de informatică şi unele măsuri 
pentru îmbunătăţirea elaborării sistemelor 
de conducere economică.

Chiar dacă au apărut calculatoarele 
româneşti (CIFA, MeCIPT, DACICC 
etc.), până în anul 1969 nu aveam o 
fabrică de calculatoare electronice. De 
aceea, s-au achiziționat din străinătate 
– ex. calculatorul IBM 360, calculatoare 
electronice de generația a III-a:

1. la universitatea din Bucureşti, Facultatea
de Matematică, un IBM 360 model 30
cu care a fost dotat Centrul de Calcul
al universității din Bucureşti (CCuB). În 
anul 1963 Ministerul Învățământului a
achiziționat un calculator analogic MeDA 
cu care a fost dotat CCuB.

2. calculatorul Siemens de la Centrul de
Calcul al Ministerului Transporturilor, al 
cărui director era dr. ing. Mihai Mihăiță, 
actualul preşedinte al AGIR şi al ASTR.

3. calculatorul Siemens de la Direcția
Națională de Statistică.

4. calculatorul elliott de la Combinatul
Hunedoara, unde erau exploatate aplicații 
specifice, deşi acolo erau acceptate uneori 
şi alte tipuri de aplicații, din alte domenii 
de activitate.

5. calculatorul elliott de la Dispecerul
Național de energie electrică.

6. un sistem IBM 360 de la uzina “Tractorul” 
din Braşov.

Cursuri de utilizare a calculatoarelor elec-
tronice desfăşurate la sediul următoarelor 
instituții, în perioada 1963-1969, când  
Gr. C. Moisil era director al CCuB: Centrul 
de Calcul al universității din Bucureşti 
(CCuB), Institutul de Matematică 
al Academiei, Institutul energetic al 
Academiei, Observatorul Astronomic al 

Academiei, Institutul de Mecanica flui-
delor al Academiei, Centrul de Cercetări 
Aerodinamice, Ministerul Petrolului şi 
Chimiei, Ministerul Construcțiilor de Maşini, 
Ministerul Căilor Ferate, Ministerul Forțelor 
Armate, Academia Militară Bucureşti, 
Institutul Politehnic Bucureşti, Institutul 
de Construcții Bucureşti, Facultatea 
de Matematică din Iaşi, Institute de 
Proiectare, ISPe, IPROMeT, ISCAS, 
CePeCA, IPACH, CSCAS. (Sursa: Gr. 
C. Moisil, Activitatea CCuB, AMC nr.
13-14 1970, editura Tehnică).

În domeniul calculatoarelor electronice, 
un moment important în România a fost 
perioada 1968/1969, când s-a discutat 
înființarea (decizia de înființare în anul 1970) 
Întreprinderii de calculatoare electronice 
Felix (ICe Felix) – licență franceză IRIS 
50, ca urmare a prevederilor contractului 
de licență semnat cu CII (Franța), fiind o 
reproducere a construcției fabricii similare 
din Toulouse a firmei licențiatoare.

III Argumentele semnificative de a-l 
așeza la locul cuvenit pe dr. Ștefan 
Odobleja în memoria românilor 

Pentru mine, dr. Ştefan Odobleja (1902-
1978) - medic militar (membru post-mortem 
al Academiei Române), a fost un mister, 
deoarece nu am avut prilejul să-i cunosc 
opera şi nici meritele sale în domeniul 
Ciberneticii. Prima dată i-am cunoscut 
numele la unele conferințe şi sesiuni 
ştiințifice la care participam când eram 
student la Facultatea de Matematică a 
universității din Bucureşti. Nu am dat 
mare importanță. Îmi aduc aminte că 
la unele conferințe l-am văzut pe ing. 
Victor Toma, un pionier al informaticii, 
cel care a coordonat construirea primului 
calculator electronic românesc CIFA 1 
(anul 1957).

Construirea calculatorului electronic (com-
puter systems) şi apariția informaticii în 
lume nu avea loc dacă, mai înainte, nu 
apărea o nouă ştiință Cibernetica (ştiința 
sistemelor) şi nu se obțineau rezultate 
remarcabile în domeniul calculabilității, 
de către matematicienii: David Hilbert 
(1862 – 1943), Alonzo Church (1903 – 
1995), Kurt Friedrich Gödel (1906-1978), 
John von Neumann (1903 – 1957), Alan 
Mathison Turing (1912 – 1954) etc. După 
inventarea celor 2 domenii şi prin rezulta-
tele obținute în perioada 1930-1945, s-a 
ajuns la apariția şi dezvoltarea domeniului 
Computing (hardware + software). Acum 
evidențiem misterul de care vorbeam, şi 
anume că, în anii 1938-1939, dr. Ştefan 

Odobleja, la Lugoj, „departe de lumea 
ştiințifică” publică în 2 volume „Psihologia 
consonantistă“, la editura „Maloine“, Paris, 
în limba franceză (însumând peste 800 de 
pagini), în care stabileşte legi generale, 
pe care le aplică atât ştiinţelor naturii 
inerte, cât şi ştiinţelor lumii vii, psihologiei 
şi fenomenelor economico-sociale. După 
cum era să aflu în ultimii ani – de când 
am început să-i studiez viața şi opera, 
dr. Ştefan Odobleja a avut un destin cu 
urcuşuri şi coborâşuri, cu o viață grea 
ținând seama că a fost medic militar în 
primul razboi mondial, inițial, împotriva 
uRSS, apoi, fiind persecutat de securitate 
şi de regimul politic al vremii. Mulți oameni 
de ştiință nu i-am înțeles opera, deoarece 
era un vizionar, iar noile concepte şi legi 
pe care le-a definit necesitau o înțelegere 
în contextul nivelului cunoaşterii de la 
celelalte ştiințe. Mulți l-au contestat din 
acest motiv, alții, din contră, l-au ajutat 
în demersul său.

Voi da două exemple semnificative. Primul 
exemplu este conceptul de sistem (general) 
introdus de Odobleja în cele 2 volume din 
anii 1938-1939. Chiar am fost surprins 
să constat că toate conceptele pe care 
le studia erau descrise prin „Definiții” 
clare şi precise, aşa cum obişnuiesc 
matematicienii în teoriile lor, el nefiind 
matematician. După mulți ani, la Congresul 
de la Amsterdam, din anul 1978 (înainte 
de a muri), i se recunoaşte paternitatea 
pentru termenul de „feedback” (legea 
reversibilității) referitor la sisteme. Al 
doilea exemplu se referă la domeniul 
Inteligenței artificiale ce a început să se 
dezvolte după anul 1950, fondator fiind 
matematicianul englez AlanTuring. Fiind 
medic, în cele două volume studiază modul 
de desfăşurare a proceselor fizice şi psihice 
în corpul omenesc, punând accent pe 
mintea omului („Noi nu vedem cu ochii, 
ci cu mintea. Dacă mintea e goală, ochii 
privesc fără să vadă“ dr. Ştefan Odobleja, 
https://odobleja.ro/), de aici Odobleja 
prevede construirea unei maşini ce poate 
funcționa printr-o „Gândire mecanizată”, 
ajungând să prevadă apariția peste ani 
a roboților de astăzi.

Recunoaşterea internațională a dr. Ştefan 
Odobleja ca precursor al Ciberneticii 
este realizată în august 1978, la Fourth 
Congress of Cybernetics, Amsterdam, 
când lucrarea sa a fost prezentată 
participanților de către dr. ing. Stelian 
Bajureanu (cu doctoratul în Cibernetică, 
anul 1975). În memoria sa, fiul său, ing. 
Ştefan Odobleja jr., înființează Fundația 
„Ştefan Odobleja” Drobeta-Turnu Severin, 
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pentru amenajarea casei memoriale şi 
pentru publicarea operei marelui savant. 
Personal, în colaborare cu domnul ing. 
Ştefan Odobleja jr., şi cu suportul IT 
oferit de firma Advanced Technology 
Systems din Târgovişte, am realizat un 
site al fundației ce urmează a fi actualizat 
anul acesta. 
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y Prof. Dr. Marin Vlada
Universitatea din București,

membru titular CRIFT,
Academia Română

Dr. ing. Nicolae Vâlcov 
Dr. ing. Nicolae Vâlcov a fost fiul 
fotbalistului Nicolae ‚Colea’ Vâlcov 
(1909-1970) care a fost şi antrenor pentru 
Steaua Bucureşti şi Dinamo Bucureşti.

Titlul tezei de doctorat: Izomeri spontani 
fisionabili ai nucleelor transuraniene, data: 
16.05.1973. Conducător de doctorat: 
Dr. Alexandru Berinde.

Absolvent al Fac. de electronică, Inst. 
Politehnic Bucureşti, a avut multe stagii 
de lucru în cercetare la I.u.C.N. Dubna. 
De asemenea, a lucrat timp de un an în 
S.u.A. în domeniul izomerilor spontan-
fisionabili. A absolvit şi Fac. de Fizică a 
universității din Bucureşti în anul 1969.

Încă din anul 1964 (la 2 ani după 
descoperire) a fost responsabil din 
partea României a unei colaborări cu 
echipa din I.u.C.N. care a descoperit 
izomerii spontan-fisionabili (de ex. Dr. 
S.M. Polikanov, acad. G.N. Flerov, dr.
A.A. Pleve, dr. Y. P. Gangrsky şi alții).

După venirea de la I.u.C.N. Dubna a 
fost cca. 3 ani şeful Laboratorului de 
electronică Nucleară al IFIN. A urmat 
transferul în Secția de Cercetare 
experimentală de la Ciclotron (şef 
Dr. N. Martalogu). Aici a făcut parte 
inițial din grupul Dr. Magda Tatiana şi 
Dr. eugen Ivanov, iar apoi şi-a înființat 
propriul grup de studii experimentale a 
izomerilor spontan-fisionabili (membri: 
I. A. Vâlcov, M. Marinescu, e. Bodo, D. 
Galeriu, D.N. Poenaru).

Dintre cărțile sale menționăm: Măsurarea 
Radiațiilor Nucleare cu Dispozitive 
Semiconductoare (editura Academiei, 
Bucureşti, 1967) şi traducerea în limba 
engleză: Measurement of Nuclear 
Radiation with Semiconductor Devices 
(Chemical Publishing Company, New York, 
1969) în colaborare cu D.N. Poenaru.

A condus mulți ani Laboratorul de 
Omologare al IFIN-HH. Apoi s-a transferat 
la Inst. Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Inginerie electrică (ICPe-CA). A 
fost reprezentantul României în Comitetul 
Internațional de energie electrică, 
participând la simpozioanele organizate 
de către acesta în întreaga lume.  

  n

Natalia Poenaru
Ca inginer electronist în IFA, la secția 
numită pe atunci ”Atelierele Centrale”, 
a colaborat la proiectarea mai multor 
aparate pentru uz industrial. Amintim 
doar familia de nivelmetre pentru 
fluide conținute în rezervoare de mari 
dimensiuni. Principiul lor de funcționare 
se baza pe variația coeficientului de 
atenuare a intensității unui fascicol 
de radiații gama funcție de natura şi 
grosimea materialului de străbătut.

Din anul 1977 a făcut parte din colectivul 
„Încercări, omologări”, al IFIN. După 
lansarea ”Programului național pentru 
asimilarea de produse şi materiale pentru 
CNe”, a fost numită şeful colectivului 
de asigurarea calității, funcție în care 
a avut un aport esențial la elaborarea 
”Manualului de asigurarea calității” al 
IFIN, precum şi a procedurilor de sistem 
aferente. Pe baza lor, institutul a primit 
autorizarea din partea firmei exportatoare 
(AeCL-Canada) pentru proiectarea, 
realizarea şi multiplicarea de aparatură 
pentru centrale nuclearo-electrice de tip 
CANDu. Au urmat ani de stres aproape 
neîntrerupt. A participat la şedințele de 
avizare a proiectului pentru fiecare dintre 
cele 45 de produse din planul IFIN, apoi 
la majoritatea şedințelor de evaluare 
AC în timpul multiplicării acestora. 
Fiecare şedință trebuia să se termine 
cu decizii clare; lucru greu de realizat 
datorită faptului că fiecare participant 
(şi erau mulți) interpreta prevederile din 
documentele aplicabile într-o manieră 
personală şi, în plus, factorii cu putere 
decizională mare acționau după principiul 
„de ce să răspund eu?”. Cam în această 
atmosferă şi-a desfăşurat activitatea 
până la pensionare, puțin după 1990.

yAlexandru Rusu

Obituaria
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Domnul Doctor enric Leon Grigorescu 
s-a născut la Balcic (Bulgaria). A fondat 
Laboratorul de Metrologia Radionuclizilor
(LMR) din IFIN-HH, în anul 1967, pe care 
l-a condus timp de patruzeci de ani şi l-a 
adus şi menținut la nivelul standardelor 
mondiale. A inițiat realizarea şi punerea 
în funcțiune a unor instalații de măsu-
rare absolută a activității şi dezvoltarea 
metodelor aferente, în special Metoda
Coincidențelor 4πβ (Contor Proporțional)
– γ, prima lucrare publicată datând din
anul 1962, şi metoda Scintilatorului
Lichid–Raportul Coincidențelor Triple
şi Duble (LSC–TDCR). Printre realiză-
rile sale se menționează şi domenii
conexe: măsurarea activităților joase
prin spectrometrie gama, aplicații ale
metrologiei radiațiilor ionizante. O pre-
ocupare permanentă a fost validarea
internațională a instalațiilor şi metodelor 
elaborate, prin participarea la comparări 
internaționale de etaloane radioactive. A 
publicat peste 150 de lucrări, iar lista de 
citări este semnificativă. În anul 2000 a 
primit premiul „Horia Hulubei” al Academiei 
Române pentru anul 1998, pentru lucrarea 
„Creşterea preciziei etaloanelor radioac-
tive şi asigurarea trasabilității lor”, ca o
recunoaştere a tuturor acestor rezultate. 
IFIN-HH, prin LMR, a devenit membru al 
Comitetului Internațional de Metrologia 
Radionuclizilor (ICRM) în anul 1980. Dl. 
Dr. e.L.Grigorescu a fost membru delegat 
la ICRM, reprezentând IFIN-HH timp de 
douăzeci de ani, şi vicepreşedinte al
ICRM timp de patru ani, 1991-1995. În
ultimii 20 de ani, Dl. Dr. e.L.Grigorescu
a fost membru asociat al ICRM.

În afara acestor activități ştiințifice şi apli-
cative de excepție, Dl. Dr. e.L.Grigorescu 
a creat o şcoală românească de metro-
logia radionuclizilor şi aplicațiile sale, 
atât prin instruirea membrilor LMR care 
îi continuă activitatea, cât şi în cali-
tatea sa de conducător de doctorate 
pentru un număr de 9 prezenți doctori 
în fizică şi referent de specialitate în 
multe alte comisii de doctorat. În ultimii 
ani de activitate a susținut cursuri la 
Centrul de Pregătire şi Specializare în 
Domeniul Nuclear (CPSDN) şi a avut 
inițiativa publicării unei cărți cuprinzând 
textele cursurilor susținute de toți lec-
torii centrului, utile tuturor cursanților, 
pe care nu a apucat să o finalizeze; în 

schimb, la o vârstă înaintată, a publicat 
două cărți excepționale: „elements of 
Mathematical Statistics for Researchers”, 
ed. Horia Hulubei, 2015 şi „elements 
of Radionuclide Metrology”, ed. LAP, 
Lambert Academic Publishing, 2018.  

A fost o personalitate complexă, un 
fizician desăvârşit, posedând o vastă 
cultură generală, un Om deosebit de 
generos şi gentil. 

Dl. Grigorescu a fost şi student al 
Conservatorului din Bucureşti (a 
absolvit 3 ani la Secţia Compoziţie) 
după terminarea doctoratului în fizică. 
În ultimii ani de colaborare la CPSDN 
şi-a propus să valorifice experienţa 
muzicală şi a încredinţat Dnei. Dr. 
Camelia Avadanei, Şefa de atunci a 
Centrului, caietele sale cu exerciţii de 
compoziţie pentru a fi puse la dispoziţia 
studenţilor. La solicitarea sa, tânărul 
compozitor Mihai Murariu a făcut, din 
idei muzicale propuse de Dl. Grigorescu, 
un aranjament muzical pentru pian şi 
soprană care s-a şi interpretat într-un 
concert la care Dl. Grigorescu a fost 
invitat, în calitate de compozitor!

Prin dispariția sa, Dl. Grigorescu a lăsat 
un gol imens ca mentor, sfetnic bun 
în momente dificile şi punct de sprijin 
pentru noi toți. Cei care am avut şansa 
deosebită să-i fim colegi, nu-l vom uita 
niciodată. Dumnezeu să-l odihnească 
în pace! 

Membrii Laboratorului de 
Metrologia Radionuclizilor,  

IFIN-HH  

Obituaria

Dr. Enric Leon Grigorescu (30.03.1932 - 25.08.2020)

Tristețea noastră şi aprecierea pentru 
Domnia Sa au fost împărtăşite de multe 
personalități din domeniul nostru de 
activitate, din țară şi din străinătate, 
din ale căror mesaje vom reproduce 
câteva fragmente.

Am fost întotdeauna profund impresionat 
de nivelul excepțional de cunoștințe al 
domnului dr. Grigorescu în domeniul 
măsurărilor de precizie, atât în ceea ce 
privește aspectele teoretice, cât și în 
ceea ce privește instalațiile de măsură, 
activitatea d-lui dr. Grigorescu aducând 
contribuții esențiale la dezvoltarea 
ambelor domenii. Dar expertiza domnului 
dr. Grigorescu a fost mult mai largă, 
acoperind întreaga fizică nucleară și 
fizica în general. Îmi amintesc cu plăcere 
discuțiile pe care le-am avut cu diferite 
ocazii, fie pentru a dezbate probleme 
mai subtile ale unor experiențe sau 
măsurări, fie pentru a lămuri unele 
probleme teoretice mai complexe, discuții 
purtate la un înalt nivel științific, dar 
deschis și plăcut. Voi păstra întotdeauna 
o amintire frumoasă domnului dr. Leon 
Grigorescu, un specialist de excepție,
un spirit înalt și un profesor talentat.

Cu mare regret, dar amintiri deosebite.

Prof. Octavian Sima,  
universitatea din Bucureşti 

O veste deosebit de tristă și pentru 
mine, fiind un om care m-a ajutat și 
sprijinit în viață.

Dr. Constantin Milu, Preşedintele 
Societății Române de Radioprotecție 
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Je viens d’apprendre le décès du  
Dr Grigorescu par le secrétaire de l’ICRM. 
J’estimais beaucoup Grigorescu et 
j’aimais nos échanges sur le travail ou 
sur des sujets de société. S’il te plait 
presente mes condoleances à tous vos 
collègues de l’IFIN et à sa famille.

Dr. Nelcy Coursol, CeA-Saclay, 
Laboratoire National Henri Becquerel 

(LNHB), France.

Dear Dr. Nicolae Marius Marginean, 

We were shocked when we learned 
that our dear colleague Leon Enric 
Grigorescu had passed away at the 
end of August 2020. 

All ICRM members recognize the huge 
contributions that he made in the field 
of radionuclide metrology over the 
years. He founded the Radionuclide 
Metrology Laboratory (RML) at IFIN-HH. 
He was the head of the laboratory for 40 
years, contributing to its development 
and maintaining it at internationally 
competitive scientific standards. He 
initiated the design, building, and testing 
of several instruments for absolute activity 
measurements and he had important 
contributions to the development of the 
corresponding standardization methods. 
IFIN-HH, through the RML, became a 
member of the International Committee for 
Radionuclide Metrology (ICRM) in 1980. 
He successfully represented IFIN-HH as an 
ICRM delegate member for twenty years, 
and he was Vice President of the ICRM for 
four years. During the last twenty years, 
he was associate member of the ICRM. 
In addition to the remarkable results in 
the scientific activities and the different 
applications he implemented at IFIN-
HH, Dr. Grigorescu founded a Romanian 
school of radionuclide metrology and its 
applications that continue through the 
next generations of RML staff members 
who continue his work. 

All the member institutions of ICRM 
have benefitted from the significant 
contributions that Leon made to our 
field during his years of work, and greatly 
value the bonds of friendship that have 
linked all of us to him. He was a great 
specialist in radionuclide metrology, a 
generous and kind friend, and a real 
gentleman.

On behalf of the ICRM Executive Board 
and all of its members, we express 
our deepest sympathies to you and 
his colleagues at IFIN-HH in these 
difficult times.

Scrisoarea transmisă Directorului General 
al IFIN-HH, de către Oficialii ICRM:

Preşedinte, Dr. Brian Zimmerman, 
National Institute of Standards and 

Technology (NIST), uSA

Secretar, Dr. Denis Glavič-Cindro, 
Jožef Stefan Institute (JSI), Ljubljana, 

Slovenia 

On behalf of the French Radioactivity 
Metrology Laboratory, we would like 
to express our deepest sympathy at 
the passing of our dear friend and 
collaborator Leon Enric Grigorescu 
at the end of August 2020.

Leon was inspirational in founding the 
Radionuclide Metrology Laboratory (RML) 
at IFIN-HH, which he guided as Laboratory 
Head for almost 40 years, ensuring its 
development into an internationally recog-
nized laboratory of the highest standard. 
Not only was he a leader, he was also an 
excellent physicist, and he implemented 
the design and production of a number 
of detector systems to be used for ab-
solute activity measurements, with the 
associated impact on the corresponding 
standardization methods. Leon was truly 
the founder of radionuclide metrology 
in Romania and his legacy lives on to 
this day, as the RML continues to de-
velop new scientific competences and 
maintain an extremely active role on the 
international stage. His work in the field 
of activity measurement by tracer tech-
nique is still considered as reference in 
the metrology community. Leon spent 
some time at LNHB (previously LMR 
and LMRI/LPRI) and initiated the fruitful 
cooperation between our laboratories. 
Moreover, we can say that for some of us 
he was considered as a friend more than 
as a colleague. The scientific impact will 
be highlighted when the RML of IFIN-HH 
will host the forthcoming International 
Radionuclide Metrology Conference in 
2021, which would not have been pos-
sible without the foresight and drive of 
Leon. We are sure he will be with us in 
spirit in Bucharest next year. On behalf 
of the French Radioactivity Metrology 

Laboratory, we send you and your col-
leagues our most sincere condolences.

Dr. Marie-Christine Lépy,  
Research Director;  

Dr. Mark A. Kellett, Head, 
Radioactivity Metrology Laboratory. 

CeA-Saclay, Laboratoire National 
Henri Becquerel (LNHB), France. 

Je suis désolé d’apprendre le décès de 
Léon. Il m’a accompagné pendant de 
nombreuses années, alors que j’étais 
débutant en métrologie. Nous avons eu 
de nombreuses discussions à Saclay 
ou à Bucarest, ou j’ai pu apprécier sa 
grande culture, non seulement dans 
le domaine de la physique, mais aussi 
l’histoire. Il connaissait beaucoup mieux 
l’histoire de France que beaucoup d’entre 
nous. Sur le plan de la métrologie, je 
retiendrai d’abord ses travaux sur 
les mesures par traceurs, mais aussi 
ses encouragements permanents 
pour développer la méthode RCTD. Il 
m’appelait „Le sénateur”, surestimant 
sans doute mon plan de carrière, mais 
j’ai toujours considéré que c’était de sa 
part un terme affectueux. J’espère que 
la conférence ICRM 2021 sera l’occasion 
de rendre hommage à Léon. 

Dr. Philippe Cassette, 
 CeA-Saclay, Laboratoire National 

Henri Becquerel (LNHB), France.

Très Regretté Léon,

Durant plusieurs années, j’ai eu un grand 
plaisir de fréquenter Léon. Si nos relations 
étaient liées à des travaux scientifiques 
dans le domaine nucléaire, j’ai apprécié 
à leur juste valeur ses compétences et 
également sa gentillesse, sa courtoisie et 
son attention aux propos de chacun… En 
plus de ses connaissances scientifiques, 
il était très cultivé; grâce à lui, j’ai pu 
découvrir plusieurs traits de la Roumanie 
et aussi compléter plusieurs pages 
d’histoire de mon pays. Bref, droit, 
serviable, à l’écoute de ses amis, il 
restera pour toujours dans ma mémoire.

Dr. Jean Morel, CeA-Saclay, 
Laboratoire National Henri Becquerel 

(LNHB), France.
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Anunţăm cu mare tristeţe că Profesor 
Dr. Ing. PeTRe RALLI FRANGOPOL, 
Membru de onoare al Academiei Române 
- Secţia de ştiinţe chimice din anul 2012
a încetat din viaţă în ziua de 11.12.2020.

Născut la 26 mai 1933 la Constanţa, în 
perioada 1951-1956 a urmat cursurile 
Facultăţii de inginerie chimică a universităţii 
Tehnice din Iaşi.

După absolvirea facultăţii s-a angajat 
imediat (1956) la Institutul Petrochim din 
Ploieşti însă, după câteva luni de zile, a 
fost selecţionat de nou creatul Institut 
de Fizică Atomică (IFA) de la Măgurele 
să urmeze cursurile de zi, timp de un 
an (1956-1957), serie unică de speciali-
zare în Fizica şi Tehnologia Nucleară la 
Facultatea de Fizică a universităţii din 
Bucureşti, grupa de Radiochimie. După 
absolvirea cursului a fost repartizat în 
colectivul Ciclotron al IFA.

În perioada de început s-a ocupat cu 
punerea la punct a tehnologiei de reali-
zare în ţară, la reactorul nuclear VVR-S 
de la Măgurele pus în funcţiune în 1957, 
a Iodului radioactiv I-131 (radioizotopul 
cel mai solicitat - până astăzi - de piaţa 
medicală românească).

La Institutul de Fizică Atomică a promo-
vat toate treptele cercetării ştiinţifice, 
până la cercetător ştiinţific principal I 
şi a fost adjunct (1960-1964), apoi şe-
ful Laboratorului de compuşi organici 
marcaţi izotopic (1964-1974).

A avut o contribuţie sem-
nificativă la proiectarea şi 
punerea în funcţiune (1978) 
a Centrului de Producţie 
Radiochimică a Institutului 
de Fizică Atomică, actualul 
DRMR.

A câştigat prin concur-
suri internaţionale stagii 
post-doctorale la National 
Research Council of Canada, 
Division of Chemistry, Ottawa 
(1969-1970) şi la Humboldt 
Dozentenstipendium, Ger-
mania (1972). De aseme-
nea, a fost post doctoral 
research associate (1971-
1972) la George Washington 

university, Washington, D.C., uSA, în 
cadrul unui proiect finanţat de NASA.

A lucrat în Institutul de Fizică Atomică 
până în 1993.

Petre Frangopol a desfăşurat activitate 
didactică la diferite universităţi din ţară: 
profesor de biofizică şi chimie biofizică 
la universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iaşi - Departamentul de biofizică şi 
fizică medicală al Facultăţii de fizică (1991-
1999), la universitatea de Vest „Vasile 
Goldiş” din Arad - Departamentul de 
biofizică al Facultăţii de medicină (1997-
1999), la universitatea „Babeş-Bolyai” 
din Cluj-Napoca - Facultatea de chimie 
(1999-2002) şi la Departamentul de fizică 
al universităţii Politehnica din Bucureşti 
(2002-2004).

În perioada cât a lucrat la Iaşi a contri-
buit la crearea secţiei de Biofizică şi a 
primei secţii de Fizică Medicală într-o 
universitate românească.

După pensionare a pus la dispoziţia so-
cietăţii experienţa acumulată, ocupând 
diverse posturi de consilier. În perioada 
1995-1998 a fost consilier al vicepreşedin-
telui Academiei Române, iar în perioada 
2002-2010 a fost consilier ştiinţific la 
Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice 
din Învăţământul Superior (CNCSIS). De 
asemenea, a fost consilier la Institutul 
Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară 
„Horia Hulubei” şi membru în Comisia 
prezidenţială pentru analiza şi elaborarea 

de politici în domeniul educaţiei şi cer-
cetării.

A fost membru al mai multor societăţi 
ştiinţifice de renume internaţional.

Printre domeniile în care Petre Frangopol 
a avut preocupări se numără: chimia 
organică, chimia fizică organică, radio-
chimia, chimia biofizică, biofizica, fizica 
medicală, arheometrie, oceanografie, 
politici ale ştiinţei şi management în 
acest domeniu, scientometrie, istoria 
chimiei în România.

Timp de 5 ani (2012-2016) a fost redac-
tor şef al Revistei de Politica Ştiinţei şi 
Scientometrie. Serie nouă. A fost membru 
în Consiliul de recenzenţi (Distinguished 
Reviewers Board) al renumitei reviste 
Scientometrics publicată de editura 
Springer şi membru în colegiile editoriale 
ale revistelor Journal of Radioanalytical 
and Nuclear Chemistry, Scientometrics 
şi Roumanian Journal of Chemistry.

Din 1969 a fost, peste 20 de ani, unul dintre 
cei doi abstractori români la Chemical 
Abstracts Service (CAS), Columbus, Ohio, 
SuA şi a contribuit decisiv la include-
rea Revistei de Chimie printre revistele 
indexate şi abstractate de CAS.

La CNCSIS şi-a adus aportul la aducerea 
pentru prima dată în ţară a băncii de 
date Science Citation Index publicată 
de Institute of Scientific Information din 
Philadelphia - SuA.

A contribuit la dezvoltarea Bibliotecii 
Institutului de Fizică Atomică, actual 
Biblioteca IFIN-HH, care a devenit cea 
mai bogată şi completă bibliotecă de 
chimie din ţară şi una dintre cele mai 
bune biblioteci interdisciplinare de institut 
din lume, la un moment dat având 2500 
de abonamente.

Autor sau co-autor a peste 330 de lucrări 
ştiinţifice publicate în periodice româneşti 
şi internaţionale de specialitate şi al mai 
multor cărţi, a lucrat până în ultima clipă, 
cu devotament şi dăruire.

Dumnezeu să-l odihnească!

y Corina Anca SIMION

Obituaria

Dr. Ing. Petre Ralli Frangopol (26.05.1933 - 11.12.2020)
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Gheorghe Dogaru
Absolvent al Institutului Politehnic 
Bucureşti, după un stagiu efectuat la 
Institutul de Reactori Nucleari energetici 
de la Piteşti-Mioveni şi apoi la uzinele 
de Reparații şi Construcții utilaje din 
Bucureşti, şi-a desfăşurat activitatea în 
cadrul Institutului de Fizică şi Inginerie 
Nucleară de la Măgurele din anul 1995 
până în prezent, având contribuții 
importante în domeniul managementului 
deşeurilor radioactive la STDR şi DNDR 
Băița-Bihor. 

Petre Diță (1942-2020)
Petre Diță a urmat liceul din Piteşti 
şi Facultatea de Fizică a universității 
din Bucureşti, pe care a absolvit-o în 
1965. A făcut parte dintr-o generație 
remarcabilă a Facultății de Fizică, rămasă 
în amintirea profesorilor şi studenților 
pentru faptul că a dat fizicii româneşti 
mulți cercetători de valoare. Printre 
aceştia s-a numărat şi Petre Diță.

După absolvirea Facultății, a lucrat în 
colectivul de fizică teoretică din Institutul 
de Fizică Bucureşti (IFB), unde şi-a 
susținut teza de doctorat, iar din 1977 
până la pensionare a fost membru al 
Departamentului de Fizică Teoretică din 
IFIN-HH. Domeniile sale de interes au 
fost fizica matematică, teoria cuantică a 
câmpului şi teoria particulelor elementare. 
În perioada 1998-2016 a fost membru 
al Colaborării ATLAS de la CeRN.

Petre Diță a obținut rezultate remarcabile 
în fizica teoretică, printre care menționăm 
deducerea unor proprietăți riguroase 
ale amplitudinii de împrăştiere pion-
pion din teoria axiomatică a câmpului 
şi parametrizarea matricilor unitare, de 
interes pentru amestecul de generații de 
cuarci şi leptoni în Modelul Standard al 
particulelor. Pasionat de matematică, 
se lăsa adesea absorbit de frumusețea 
calculelor şi a raționamentelor, adâncind 
studiul problemelor abordate, fără să se 
grăbească să publice. era preocupat 
de problemele fundamentale ale fizicii, 
despre care îi plăcea să poarte discuții 
animate. Intelectual de calitate, om re-
zervat şi corect, s-a bucurat de respectul 
şi prețuirea prietenilor şi colaboratorilor. 

  n

Departamentul de Fizica Vieţii şi Mediului 
(DFVM) menţionează cu tristeţe dispariţia 
colegului şi fostului şef de departament 
Nicolae Mocanu, încetat din viaţă în cursul 
dimineţii de 1 septembrie 2020.

Pentru comunitatea ştiinţifică naţiona-
lă şi internaţională va rămâne drept un 
specialist rafinat care s-a impus prin 
următoarele domenii de expertiză:

Analize ale radioactivității (cantitative şi 
calitative) din mediul înconjurător, începând 
cu data de 1986, ca parte a activităților 
de monitorizare şi cercetare de rutină (pe 
teren şi laborator);  Lucrări experimentale 
şi de modelare a transferului sol-plantă 
de radiocesiu în ecosistemele agricole; 
Măsuri de reabilitare a terenurilor agricole 
în caz de accident nuclear; Speciația şi 
biodisponibilitatea radionuclizilor artificiali 
în sol; Predicția transferului de radiocesiu 
în sistemul sol-plantă pe baza carac-
teristicilor solului, în unele zone de risc 
radiologic din România; Reconstrucția 
ecologică a siturilor contaminate radi-
oactiv; Speciația şi biodisponibilitatea 
metalelor grele în sol; Ştiința solului; 
Nutriția plantelor; Radiobiologie.

Nae Mocanu s-a făcut remarcat ca lider 
sau coechipier în proiecte naţionale şi 
internaţionale.

Activități în proiecte naționale de cerce-
tare: Participant la programul de bază, 
Proiectul „Modelarea fenomenologiei 
fizice a radionuclizilor şi a substanțelor 
chimice potențial poluante. Implementarea 
modelului în sisteme de experți pentru 
evaluarea migrației”, perioada 2003-2005; 
Participant la programul CeeX, Proiectul 
„Modele şi metode avansate în studierea 
migrației nuclizilor în mediu, vulnerabilitate 
a ecosistemului şi a infrastructurii critice, 
şi a impactului ecosanitar al activităților 

nucleare şi industriale”, perioada 2005-
2008;  Participant la Programul de bază, 
Proiectul „Dezvoltări teoretice şi expe-
rimentale pentru evaluarea impactului 
materialelor radioactive şi metale gre-
le asupra vieții şi mediului”, perioada 
2006-2008; Şef al obiectivului „Centrul 
Local de Supraveghere a Radioactivității 
Mediului - CLSRMA”, ca parte a proiec-
tului „Dezvoltarea infrastructurii pentru 
cercetarea de frontieră în fizică şi domenii 
conexe - IFIN-DIC” (Programul „Capacități 
/ Impact”), perioada 2007-2014.

Activități în proiecte internaționale 
de cercetare: Şeful proiectului eRB-
CIPDCT92-5096 „Contramăsuri agricole 
bazate pe sol pentru a reduce transferul 
de radionuclizi sol-plantă în sol, vegetație 
şi condițiile climatice predominante în 
România”, parte a proiectului F13P-
CT92-0010 „Biodisponibilitatea de 
radionuclizi de lungă durată în raport 
cu forma lor fizico-chimică în sistemele 
solului ”(Programul PeCO 1992, perioa-
da 1993-1995); Şef al echipei româneşti 
care a lucrat pentru proiectul „Soluții 
agricole pentru reducerea transferului 
de radionuclizi din sol în plantă” (Acord 
ştiințific bilateral între Institutul Național 
de Cercetare şi Dezvoltare pentru Fizică 
şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” şi 
Institutul de Cercetări pentru Păşuni şi 
Mediu din Aberystwyth-uK, perioada 
1995-1996); Şeful proiectului „Factori 
de transfer specifici de la sol la plantă” 
(parte a proiectului internațional intitulat 
„evaluarea impactului radiologic în regi-
unea mediteraneană Se”, coordonat de 
Institutul de educație Tehnologică din 
Salonic - Grecia, perioada 1998-1999); 
Şef subproiect „Transfer de cunoştințe 
în domeniul ecotoxicologiei mediului: 
spre evaluarea impactului asupra me-
diului pentru siturile istorice de exploa-
tare a uraniului din România” (Acord 
de colaborare între Centrul Belgian de 
Cercetare Nucleară SCK • CeN - Mol, 
Belgia şi Institutul Național de Cercetare 
şi Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie 
Nucleară „Horia Hulubei” la proiectul 
„Transfer de cunoştințe şi colaborare 
cu România în domeniul protecției îm-
potriva radiațiilor”, perioada 2009-2011), 
Participant la Proiectul de asistență 
tehnică ROM/9/006 „Laborator pentru 
monitorizarea radioactivității mediului” 
(AIeA, perioada 1991-1992); Participant 

Nicolae Mocanu (1952 – 2020)
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We all recognize Dr. Grigorescu’s Art 
and Teaching in coincidence methods. 
It is always a great pleasure to have 
had the opportunity to meet and share 
moments of life with such artists.

Dr. Pierino De Felice,  
Dipartimento Fusione e Tecnologie 

per la Sicurezza Nucleare.  
Istituto Nazionale di Metrologia  

delle Radiazioni Ionizzanti, eNeA, 
Centro Ricerche Casaccia, Italia

It is with great sadness that I knew about 
the Mr Grigorescu’s death. I remember 
him as an „artist” of the metrology and 
the coincidences techniques. His memory 
will always remain alive in my soul and I 
am sure also in all those who have known 
him and worked with him. Please give 
my condolences to his family. Please 
give also to all the friends/colleagues 
of IFIN my best regards.

Dr. Marco Capogni,  
Dipartimento Fusione e Tecnologie 

per la Sicurezza Nucleare.  
Istituto Nazionale di Metrologia  

delle Radiazioni Ionizzanti, eNeA, 
Centro Ricerche Casaccia, Italia

I am very sorry to learn the sad news 
of the decease of Prof. Dr. Leon Enric 
Grigorescu. On this occasion I would like 
to express to you and to all his Colleagues 
of IFIN my sincere condolences.

Dr. Guy Ratel,  
International Bureau of Weights and 

Measures (BIPM), Sèvres, France

I was very saddened by the news of the 
death of our colleague, Leon Grigorescu. 
Like many others, I began to understand 
the coincidence measurement technique 
thoroughly by reading his articles. From a 
more personal point of view, I remember 
his kind and polite treatment.

Dr. Eduardo García-Toraño, Centro 
de Investigaciones energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas 
(CIeMAT), Madrid, españa

My personal condolences with the 
loss of Dr. Leon Enric Grigorescu, 
founding father of IFIN’s radionuclide 
metrology group, and undoubtedly a 
highly esteemed colleague. His booklet 
on statistics, of which we are fortunate 
to have obtained a copy, is one of the 
proceedings of his work by which he will 
be remembered by future generations.

Dr. Stefaan Pommé,  
ue - Joint Research Centre (JRC), 

Geel, Belgium

It is ironical that Walter Bambynek and 
Leon Grigorescu died within half a year 
of each other, knowing that – when one 
of them was sending his regards to 
the other through us each of them was 
responding with the dry comment “Is he 
still alive?” Now the common chapter 
of these two pioneers in radionuclide 
metrology, who first met personally at 
the summer school in Herceg Novi, is 
closed. With kind and thoughtful regards.

Dr. Uwe Wätjen, ue-Joint Research 
Centre (JRC), Geel, Belgium
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la proiectul RODOS (F13P-CT92-0036 şi 
IC15-CT96-0318) „Adaptarea, instalarea 
şi dezvoltarea unui sistem de sprijin în 
decizie în timp real şi on-line în caz de 
urgență nucleară” (perioada 1994-1999); 
Participant la proiectul de cercetare 
coordonată CRP 8819/RO „evaluarea 
proceselor de eroziune şi sedimentare pe 
baza 137Cs din accidentul de la Cernobâl” 
(parte a Proiectului AIeA „Studii de eva-
luare a eroziunii şi sedimentării solului 
prin radionuclizi de mediu şi aplicarea 
acestora la măsurile de conservare a 
solului”, perioada 1996- 1999); Participant 
la proiectul „Transfer efectiv de radio-
nuclizi în sistemul plantă-sol“, realizat 
de Departamentul de Fizică Aplicată al 
Medicinii Veterinare Facultatea universității 
extremadura, Cáceres-Spania (perioa-
da 2003-2006); Participant la Proiectul 
„eMeRSYS - Către un sistem integrat, 
comun de detectare transfrontalieră şi 
proceduri armonizate de răspuns rapid 
la urgențe chimice, biologice, radiologice 
şi nucleare” (parte a „Programului de 
cooperare transfrontalieră România-
Bulgaria”, perioada 2013 – 2015).

Cercetător pasionat, coleg desăvârşit 
şi un suflet nobil – astfel ne va rămâne 
în memorie mereu.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

y Colectivul DFVM
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Nota Redacției: Textele nesemnate 
de la rubrica Obituaria au fost 
preluate din mesajele conducerii 
IFIN-HH prin care era adusă la 
cunoştință colegilor trista veste.




