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Revista noastră şi-a propus să experimen-
teze, prin publicarea lucrărilor elevilor par-
ticipanţi la Şcoala de Vară de la Măgurele, 
Ediţia a II-a Online, MsciTeh 2020 (vezi 
detalii în CdF 88), un nou format, un nou 
mod de comunicare, un nou tip de autori 
şi de cititori. Lansată la 15 iunie 1990 de 
către primele generaţii IFA, publicaţia a 
reprezentat timp de 30 de ani o oglindă 
vie a comunităţii ştiinţifice din ţară şi din 
străinătate (în primul rând diaspora) pe 
timpul acestei perioade a prefacerilor din 
societatea românească – în conexiune 
cu fizica şi domeniile conexe. Acum se 
redefineşte – păstrând linia specifică ei 
– la schimbul de generaţii (iată că anul 
2020 a fost şi un prag al trecerii în nefiinţă 
sau al ieşirii din activitate a multora dintre 
cei care au constituit suportul periodi-
cului, din nefericire). În acest al doilea 
număr “experimental” ne-am propus o 
abordare inedită –  articole ştiinţifice ale 
elevilor de liceu participanţi la MSciTeh 
2020 şi relatări ale elevelor care au în-
văţat la Măgurele în trei etape diferite 
ale Institutului Ioan Oteteleşanu (1894 – 
1948). Ce mesaj vrem să transmitem prin 
asocierea, nu în spaţiul virtual Online, 
ci în spaţiul virtual Istoric? Vă lăsăm pe 
fiecare în parte să descoperiţi “schimbul 
de generaţii într-un arc centenar” între 
care “braţe”, învăţământul de la Măgurele 

a fost într-un continuum spaţiu-timp! Să 
nu uităm şcoala IFA învăţată în anii ’50 
– ’60 de către atunci tinerii cercetători, 
experimentând direct şi în colaborare cu 
Universitatea din Bucureşti, să nu uităm 
Facultatea de Fizică şi Liceul “Horia Hulubei” 
din Măgurele înfiinţate în anii ’70 şi să nu 
uităm Şcoala de tehnicieni IFA şi Cursurile 
de Utilizare a Izotopilor Radioactivi, actual 
CPSDN! Lectură plăcută!
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Tehnici nucleare în slujba patrimoniului cultural

Abstract

Unul dintre principalele deziderate ale 
comunității academice, ştiințifice şi teh-
nice îl reprezintă protejarea şi cercetarea 
patrimoniului cultural mondial, deoarece 
acesta constituie o valoare universală ce 
ne oferă identitatea şi totodată o resursă 
definitorie care influențează progresul. 
Pentru a întreprinde măsuri de examinare, 
caracterizare, analiză, consolidare sau 
conservare, trebuie efectuate în prealabil 
experimente analitice complexe pentru 
a se asigura că lucrările sunt realizate 
într-un mod adecvat. În acest studiu sunt 
descrise metode de caracterizare precum: 
fluorescenţa de radiații X, spectroscopia 
cu emisie de radiații X şi gamma indu-
să de particule accelerate, radiografia, 
tomografia, spectrometria de masă cu 
accelerator ori în infraroşu. Obiectivul 
principal al acestei lucrări l-a reprezentat 
aplicarea metodelor analitice atomice şi 
nucleare, disponibile în cadrul Institutului 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pen-
tru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia 
Hulubei” (IFIN-HH), în caracterizarea unui 
artefact şi a unui set de probe geologi-
ce. Rezultatele obținute demonstrează 
potențialul uriaş al tehnicilor folosite, prin 
contribuția lor la o mai bună cunoaştere 
a materialelor componente, a structurii 
acestora, a proceselor de confecționare 
a artefactelor antice sau moderne şi a 
metodelor de conservare şi restaurare 
corespunzătoare.

Cuvinte cheie: patrimoniu cultural, datare 
cu 14C, compoziție elementală, autentificare

Introducere

În ultimele decenii, atenția comunităților 
ştiințifice şi tehnice s-a îndreptat şi asupra 
patrimoniului cultural. Acesta poate fi 
definit sintetic ca „moştenire culturală”, 
fiind o mărturie a trecutului, un rezultat 
al istoriei, dar şi un educator cu privire 
la valorile culturale ale unei societăți. El 
este alcătuit dintr-o multitudine de com-
ponente, unele tangibile, materiale, iar 
altele de tip imaterial. Primele menționate 
formează patrimoniul cultural tangibil, 
având în componență, în principal, vestigii 
şi monumente arheologice, bunuri cu 
valoare culturală, ştiințifică ori tehnică 
deosebită.

Studiul patrimoniului cultural implică 
înțelegerea unor principii specifice dis-
ciplinelor umaniste şi artistice, istoria, 
arhitectura sau arheologia, dar şi a unor 
concepte cu care lucrează ştiințele exacte 
precum: fizica, chimia, biologia şi ingineria.

Pentru a îşi îndeplini menirea, patrimoniul 
cultural trebuie protejat de factorii de 
degradare şi fructificat corespunzător. 
Factorii de degradare pot fi: fizici (apa, 
temperatura, vântul, factorii mecanici), 
chimici (oxigenul, oxizii de azot şi sulf, 
acizii humici) sau biologici (insectele, 
microorganismele). Obiectele anorga-
nice, ca de exemplu rocile (piatră, flint, 
obsidian), metalele (aur, argint) sau cără-
mida, suferă degradare fizică şi chimică, 
în muzeu apărând doar probleme minore. 
În schimb, evoluția degradării obiectelor 
organice (lemnul, pielea, textilele, hâr-
tia) este rapidă chiar şi în muzeu, din 
cauza factorilor biologici. Studierea şi 
conservarea se pot realiza în mod optim 
prin numeroase tehnici moderne, tehnici 
care să ofere o bază ştiințifică pentru 
protejarea acestor mărturii culturale în 
beneficiul generațiilor viitoare. Având în 
vedere faptul că obiectele de patrimo-
niu sunt de cele mai multe ori unice şi 
de neînlocuit, aceste tehnici utilizate în 
contextul de conservare-restaurare a 
patrimoniului cultural trebuie să fie ne-
distructive şi să mențină artefactul cât 
mai aproape de starea sa inițială cât mai 
mult timp posibil. De aceea, tehnicile nu-
cleare au un potențial semnificativ pentru 
a fi aplicate în studierea acestor obiecte 
de preț. Multe dintre aceste tehnici sunt 
întrebuințate în mod obişnuit, în întreaga 
lume, în instituții de patrimoniu cultural 
public, universități, biblioteci, muzee, 
arhive, situri arheologice şi ateliere de 
restaurare.  Studiul patrimoniului cultural 
constă în datarea şi autentificarea obiec-
telor ori aflarea provenienței materialelor, 
în timp ce metodele de conservare țin de 
dezinfecție şi consolidare. Câteva din-
tre cele mai utilizate metode, pe care 
le vom detalia în continuare, contribuie 
la determinarea compoziției elementale: 
spectroscopia cu emisie de radiații X şi 
gamma indusă de particule accelerate 
şi fluorescenţa de radiații X; altele sunt 
utilizate pentru a obține informații cu pri-
vire la structura unui anume artefact: 
radiografia şi tomografia, iar datarea cu 

radiocarbon prin spectrometria de masă 
cu accelerator poate oferi indicii esențiale 
în legătură cu vechimea obiectelor de 
patrimoniu. [1] Toate aceste tehnici atomice 
şi nucleare au o istorie remarcabilă, care 
atestă faptul că au fost perfecționate în 
timp, devenind metode sigure şi adecvate 
pentru studiul patrimoniului cultural. [2-5]

Metode și materiale

Tehnicile analitice prezentate schema-
tic în Figura 1 presupun utilizarea unui 
fascicul de ioni accelerați ce sondează 
compoziția probelor analizate prin indu-
cerea unor efecte atomice sau nucleare 
asupra elementelor chimice constituente.

Spectroscopia cu emisie de radiații X 
indusă de ioni accelerați (PIXE) este o 
metodă eficientă pentru analiza cvasi-
nedistructivă a felurite tipuri de probe, cu 
un timp scurt de achiziție a datelor, de 
doar câteva minute per probă. Aceasta 
foloseşte de obicei ioni uşori (protoni şi 
particule alfa) cu energii cuprinse între 0,5 
şi 5 MeV/nucleon şi detectori de radiații 
cu semiconductori, de exemplu: Si(Li). 
Elementele chimice detectabile în mod 
uzual prin PIXE sunt cele care au numă-
rul atomic cuprins între 11 şi 92, adică 
începând cu Na şi ajungând până la U. 
Energia razelor X caracteristice emise 
de atomii mai uşori decât Na este sub 
1 keV şi necesită dispozitive de detecție 
speciale şi o geometrie dedicată, motiv 
pentru care elementele chimice uşoare 
sunt de cele mai multe ori analizate cu 
ajutorul spectroscopiei cu emisie de raze 
gamma indusă de ioni accelerați (PIGE). 
Filozofia ce rezidă în spatele acestor me-
tode spectroscopice constă în măsurarea 
energiei fotonilor ajunşi în detector şi 
implicit numărarea acestora, deoarece 
astfel se pot identifica elementele chimice 
prezente într-un artefact şi totodată se 
cuantifică concentrația pentru fiecare 
constituent al probei analizate. [6]   

Fasciculele de ioni, de obicei protonii, 
furnizați de către un accelerator de par-
ticule, acționează ca o sondă minuscu-
lă, ajungând într-o cameră de reacție, 
interacționează cu proba de studiu şi relevă 
astfel informații cu privire la compoziția 
elementală a acesteia. Protoni cu ener-
gie de ordinul MeV, ionizează atomii ce 
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alcătuiesc specimenul analizat, urmând ca 
după câteva nanosecunde electroni din 
păturile atomice exterioare să ”coboare” 
pentru a completa locurile rămase libere 
în învelişurile din apropierea nucleului.
Aceste tranziții reprezintă mecanismul 
ce stă la originea emisiei de raze X ca-
racteristice. 

De departe cel mai comun detector uti-
lizat pentru PIXE în ultimele decenii era 
detectorul cu cristal de Si dopat cu Li, 
de câțiva ani locul acestuia fiind luat de 
către detectorul cu siliciu driftat (SDD), 
ce nu mai necesită răcire cu azot lichid, 
un element Peltier fiind utilizat pentru a 
reduce temperatura cristalului de Si la 
230K, suficient pentru a obține o rezoluție 
energetică sub 130 eV pentru linia K𝛼 a Mn 
de la 5.9 keV. Datele experimentale obținute 
sunt afişate sub forma unei distribuții a 
particulelor în funcție de energia pe care 
acestea o au, iar aceste spectre sunt 
mai apoi introduse într-un program de 
calcul cu ajutorul căruia pot fi identificate 
vârfurile, ce au formă gaussiană, şi sunt 
aferente elementelor chimice prezente 
în proba analizată. Numărul de impulsuri 
din fiecare gaussiană este proporțional 
cu concentrația elementului chimic co-
respunzător din specimenul studiat. PIXE 
permite astfel determinarea absolută a 
concentrațiilor elementale, ceea ce repre-
zintă un mare avantaj, deşi este adesea 
convenabil şi de dorit să se calibreze în 
raport cu eşantioane standard. [7]

O altă tehnică foarte cunoscută de analiză 
cu fascicule de ioni accelerați este PIGE 
[8], care la fel ca în cazul PIXE poate fi 
utilizată şi ex-vacuo pentru a identifica 
elementele de interes în aproape orice 
țintă solidă, aşa cum este reprezentat 
în Figura 2. Când o particulă încărcată 
(de obicei proton) se apropie de nucleul 
atomului țintă, forța coulombiană îl res-
pinge. Cu toate acestea, atunci când 
particula incidentă are suficientă ener-
gie, pătrunde prin bariera electrostatică 
până în nucleu, rezultând interacțiunea 
cu nucleonii prin intermediul forței tari. 
În timpul acestui proces, apar o serie 
de fenomene fizice, în funcție de ener-
gia particulelor incidente şi proprietățile 
nucleului țintă. De obicei, va avea loc o 
reacție nucleară ce va duce nucleul într-o 
stare excitată, iar revenirea la starea de 

echilibru se face aproape fără excepție prin 
emisia de raze gamma de mare energie. 
Energia radiațiilor gamma emise este 
caracteristică nucleului atomic din care 
acestea provin şi, prin urmare, este uti-
lizată pentru ”amprentarea” compoziției 
elementale, în timp ce numărul de fotoni 
detectați ne va oferi informații cantitati-
ve cu privire la concentrația elementală, 
similar cu metodologia descrisă anterior 
pentru metoda PIXE. Detectarea razelor 
gamma emise se face cu ajutorul unor 
cristale semiconductoare de germaniu 
hiperpur (HPGe), cu volum mare. PIGE 
se utilizează în conjuncție cu PIXE şi RBS 
(Rutherford Backscattering Spectrometry), 
acoperind astfel un domeniu mult mai 
larg de numere atomice. Domeniile de 
aplicare pentru aceste metode analitice, 
relevante în cadrul prezentului studiu, 
sunt arheologia, arta şi conservarea pa-
trimoniului cultural, reunite sub umbrela 
arheometriei, ce a evoluat semnificativ 
de-a lungul ultimelor zeci de ani, iar 
analizele PIXE, PIGE şi XRF au devenit 
un standard pentru analiza compoziției 
chimice a diferitelor artefacte.

Interacțiunea dintre ionii uşori cu energii de 
ordinul MeV şi materie este nedistructivă 
dacă sunt îndeplinite anumite condiții 
de optimizare a fasciculului (intensita-
te, geometrie, timp de expunere, etc.), 
prin urmare metodele din familia IBA (Ion 
Beam Analysis) sunt instrumente potrivite 
pentru caracterizarea obiectelor de artă 
şi artefactelor arheologice. Informațiile 
obținute din analiza elementală se pot 
dovedi cruciale pentru soluționarea 
problemelor ce țin de proveniența, re-
staurarea şi autenticitatea unui artefact. 
Datorită fragilității, dimensiunilor mari sau 
incompatibilității cu vidul, multe artefacte 
nu pot fi introduse în camera tipică de vid. 
Acest domeniu, prin urmare, utilizează 
frecvent un fascicul extern de ioni pentru 
analizele IBA.

Un exemplu de succes al aplicării tehni-
cilor nucleare şi atomice în arheometrie 
îl reprezintă obsidianul, o rocă vulcanică, 
ce a fost folosită de aborigeni. Aflând 
sursa şi calitățile pietrei, se pot deter-
mina ulterior căile de tranzacționare şi 
migrație ale acestor triburi. Ceramica este 
un alt tip de probă ce face obiectul a 
numeroase studii arheometrice (Figura 

3) [9]. Materialul este atât de abundent, 
cât şi prelevarea de probe este foarte 
uşoară, prin urmare, multe date se pot 
afla prin analiza acestora, acelaşi lucru 
este valabil şi pentru metalele precum 
bronzul, cuprul, staniul, fierul şi metalele 
nobile, toate acestea ne pot spune multe 
despre aspectele economice, evoluția 
industrială a diferitelor țări şi anumite 
rute comerciale străvechi. [10-11]

Multitudinea de elemente chimice secun-
dare (sub 1%) prezente în oasele excavate 
pot fi folosite în multiple feluri pentru a 
conferi informații asupra condițiilor de 
viață a popoarelor antice. [12] Artefactele 
pe bază de hârtie necesită o altă abor-
dare, din cauza sensibilității la radiații. 
Hârtia necesită folosirea unui fascicul 
extern, iar uneori se preferă utilizarea 
spectroscopiei cu fluorescență de raze 
X (XRF) pentru analizarea acesteia. [13] 
PIXE este, de asemenea, o unealtă ide-
ală pentru a analiza pigmenți şi cerneli.  

Fluorescența cu raze X (XRF) este o 
tehnică analitică nedistructivă care 
utilizează interacțiunea razelor X cu un 
material pentru a determina compoziția 
sa elementală. [14] Similar cu PIXE, un 
detector măsoară energia şi intensitatea, 
numărul de raze X la o anumită energie, 
informație care este mai apoi convertită 
într-o concentrație elementală utilizând 
fie o tehnică non-standard, cum ar fi 
parametrii fundamentali, fie curbe de 
calibrare generate de utilizator. [15-
16] Tubul de raze X, sursa primară de 
radiații X, este alcătuită din doi electrozi, 
un catod (filament) şi un anod (antica-
tod) închişi într-o incintă vidată. [17] Prin 
aplicarea unei înalte tensiuni de ordinul 
zecilor de kV electronii sunt accelerați 
către un anod, confecționat din Mo, W, 
Rh, etc., la interacțiunea cu acesta sunt 
încetiniți, iar o parte din energia lor este 
convertită în radiație X de frânare (bre-
msstrahlung). 

Metoda prezintă numeroase avantaje, 
deoarece este rapidă şi nedistructivă, şi, 
de obicei, necesită o pregătire minimă 
a probei, care poate fi solidă, lichidă, 
pudră sau în altă formă. [18] La fel ca în 
cazul celor două metode descrise an-
terior, probele pot fi artefacte metalice, 
ceramică, roci, minerale, având astfel o 
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Figura 2 Schița dispozitivului experimental utilizat 
pentru experimente IBA cu fascicul extern

a) b)

Figura 1 Reprezentarea schematică a principiilor ce stau la baza metodelor analitice atomice  și nucleare ce utilizează 
fascicule de ioni accelerați (a) și a principalelor tehnici ce utilizează fascicule de ioni accelerați (b)

Figura 3 Dispozitivul experimental cu fascicul extern 
existent la Tandetronul de 3 MV din cadrul IFIN-HH
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a) b)

Figura 4 Principiul de funcționare al radiografiei (a) și tomografiei (b)

foarte mare aplicabilitate în arheometrie. 
De asemenea, tehnica XRF este utili-
zată şi în restaurarea operelor de artă, 
fiind o metodă nedistructivă cu ajutorul 
căreia se poate determina compoziția 
pigmenților utilizați, precum şi maparea 
bidimensională a acestora.

Din cele prezentate mai sus, transpare clar 
faptul că arheologia, arta şi conservarea 
patrimoniului cultural sunt domenii în care 
tehnici atomice şi nucleare, precum: XRF, 
PIXE şi PIGE pot oferi informații esențiale 
în ceea ce priveşte compoziția elemen-
tală a probelor şi distribuția spațială a 
elementelor chimice la suprafața unui 
artefact. 

O altă categorie de metode de analiză 
este reprezentată de acele tehnici ce 
oferă informații structurale despre pro-
ba studiată. În continuare vom discuta 
despre cum radiografia şi tomografia pot 
fi exploatate în aplicațiile arheometrice.

Radiografia a fost inventată de Wilhelm 
Conrad Röntgen la sfârşitul secolului 19 
pentru care a şi primit premiul Nobel 
pentru fizică în 1901. În acea perioadă, 
radiografia era folosită în numeroase 
domenii, şi pentru că nu se cunoşteau 
efectele negative ale razelor X, acestea 
au fost utilizate fără restricții în medicină, 
industrie şi comerț. De exemplu, între anii 
1930 şi 1950 magazinele care vindeau 
pantofi în Statele Unite ale Americii aveau 
şi un generator cu raze X, amplasat de 
obicei în centrul magazinului, astfel încât 
accesul să fie cât mai facil. Tot la începu-
tul secolului trecut radiografiile nu erau 
tocmai o excepție în maternități pentru 
a se investiga starea fătului. După ce 

efectele adverse ale expunerii la radiație 
au devenit semnificative din punct de 
vedere statistic, comunitatea ştiințifică 
a reevaluat drastic urmările expunerii la 
radiații ionizante.

Pentru o radiografie, se foloseşte un 
emițător care transmite un fascicul de 
fotoni cu energia de zeci sau sute de 
keV. O parte din acestea trec prin cor-
pul vizat, iar pe filmul fotografic sau pe 
un detector, care se află după obiectul 
inspectat, va apărea imaginea dorită 
(Figura 4.a). 

Aplicațiile radiografiei sunt nenumărate, 
în varii domenii: medicină şi industrie, 
securitate, dar poate fi folosită şi în studiul 
patrimoniului. Ca de exemplu, radiografia 
a fost folosită pentru stabilirea posibilei 
cauze a morții lui Ötzi, omului gheții: cu 
ajutorul radiografiei s-a putut găsi un 
vârf de săgeată în zona umărului stâng 
al acestuia. [8]

Tomografia reprezintă o altă metodă cu 
ajutorul căreia se pot obține informații 
structurale şi constă într-o serie de ra-
diografii ale obiectului făcute din diferite 
unghiuri (Figura 4.b). Aceste radiografii pot 
produce o imagine în secțiune a obiectului 
de interes. Pentru obținerea imaginii în 
secțiune se foloseşte un calculator care 
va crea cu ajutorul unui algoritm imaginea.

De asemenea, tomografia nu este folosită 
doar în medicină, ci într-o varietate de 
domenii. De exemplu, tomografia a fost 
folosită pentru a determina tehnica pe 
care a utilizat-o pictorul elvețian Cuno 
Amiet în picturile sale. Înainte de a începe 
efectiv lucrarea, acesta picta trei straturi 

albe care nu erau numai absorbante, ci 
aveau şi porozități diferite. Aceste stra-
turi subțiri nu ar fi fost vizibile, decât cu 
ajutorul tomografiei. [11]

Datarea cu carbon-14 (sau datarea cu 
radiocarbon) este folosită frecvent în ar-
heometrie pentru a afla vârsta a diferite 
materiale de natură organică (de exemplu: 
obiecte făcute din os,  lemn, resturi de 
plante şi animale, cochilii, cărbune, sedi-
mente organice din lacuri, etc.). Această 
tehnică prevede compararea cantității de 
14C cu cea de 12C sau 13C, prezentă în 
proba studiată. Rezerva naturală de 14C 
se reîmprospătează cvasi-constant, prin 
reacții nucleare declanşate în atmosferă 
de către radiațiile cosmice (1.1). 

     (1.1)

Izotopul 14C, care este mereu prezent în 
atmosferă, oxidează şi formează dioxid 
de carbon. Cel mai mare procent din 
acesta este absorbit de oceane, însă o 
parte rămâne în atmosferă ori în sol, iar o 
parte este folosită de plante în fotosinteză, 
încorporându-se în țesuturile lor. Animalele 
consumă aceste plante, iar 14C le ajunge 
astfel în țesuturi (în special în oase) prin 
procesul metabolic. Odată cu încetarea 
din viață a organismului respectiv, nu se 
mai încorporează 14C, astfel că proporția 
de radiocarbon începe să scadă, acesta 
dezintegrându-se radioactiv (β–) cu un 
timp de înjumătățire de 5730 ani (1.2).

     (1.2)

Rapoartele izotopice ce implică şi 
un radioizotop devin astfel un soi de 
cronometre cu care se pot determina 
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Figura 5 Poza cu obiectul analizat prin XRF (a) și spectrul de raze X caracteristice obținut (b)

          a                 b

vârste de ordinul miilor sau chiar zecilor 
de mii de ani, în cazul radiocarbonului 
limită de vechime fiind de aproximativ 
60.000 de ani [9].  Din fericire, datarea 
cu carbon nu este singurul mod în care 
se poate afla vârsta unui obiect, pentru 
obiecte a căror concentrație de materie 
organică nu este suficientă sau pentru 
obiecte cu o vechime de sute de mii 
sau chiar milioane de ani se pot utiliza 
radioizotopi cu un timp de înjumătățire 
care să corespundă aplicației vizate, 
de exemplu 26Al (T1/2= 717.000 ani), 
10Be (T1/2= 1.510.000 ani) şi 129I (T1/2= 
15.700.000 ani).

În primul rând, pentru determinarea 
vârstei unui obiect, se ia în calcul faptul 
că proporția de 14C nu este constantă în 
timp, fiind influențată de factori precum: 
evenimente cosmice, geolocația, activitatea 
antropică (de exemplu, era industrială 
sau testele nucleare din 1950-1963) sau 
mediul în care a fost păstrat artefactul. 
După ce se află influența acestora, se 
măsoară rapoartele dintre 14C/12C şi 14C/13C 
şi se introduce valoarea determinată pe 
curba de dezintegrare a 14C. Un exemplu 
în care datarea cu 14C a fost folosită 
pentru a examina obiecte de patrimoniu 
este datarea Manuscriselor de la Marea 
Moartă. Câteva dintre acestea aveau 
data scrisă pe ele, dar cu ajutorul fizicii 
nucleare s-a putut valida vechimea lor. 
Din paisprezece manuscrise, câte au 
fost examinate, doar în cazul unuia nu 
a coincis rezultatul datării cu radiocarbon 
cu data trecută pe acesta. [10]

Rezultate și discuții

Primul experiment efectuat în cadrul 
acestui studiu a fost reprezentat de 
analiza elementelor din compoziția unui 
ceainic (Figura 5.a), adică un experiment 
de autentificare. Conform firmei înscrise 
pe respectivul ceainic, cunoscută pentru 
fabricarea ceainicelor de argint, şi acesta 
ar fi trebuit să fie făcut din argint. Am 
analizat proba cu ajutorul metodei XRF 
prezentată mai sus în articol, am prelucrat 
datele captate de detector, iar din spectrul 
obținut (Figura 5.b) am descoperit că, de 
fapt, proba conținea o cantitate foarte 
mare de cupru şi zinc, dar foarte puțin 
argint. 

Având în vedere că, pentru a fi un produs 
original, autentic, acesta ar fi trebuit să 
conțină o cantitate însemnată de argint, 
am dedus că era un compus din alamă, un 
simplu aliaj de cupru şi zinc, cel mult suflat 
cu argint, dovedindu-se astfel că acesta 
nu este autentic, ci este contrafăcut. 

Cel de-al doilea experiment a constat în 
analiza a 2 bucăți de meteorit, folosind 
tot XRF ca metodă de analiză, pentru 
a le determina compoziția. Am avut 
din nou parte de o surpriză, deoarece 
spectrele rezultate (Figura 6) au arătat o 
cantitate însemnată de calciu, un lucru 
destul de neobişnuit pentru meteoriți. 
Cel mai probabil, aceasta este datorată 
unei contaminări ulterioare, provenită din 
interacțiunea îndelungată a probelor cu 
solul. Acestea au conținut însă şi cantități 

importante de fier şi siliciu. Siliciul este 
foarte comun în compoziția meteoriților, iar 
fierul din compoziția acestora le conferă 
mai multă rezistență împotriva intemperiilor 
şi ajută ca meteoritul să fie mai uşor de 
deosebit de rocile obişnuite.

În final, al treilea experiment a constat 
în analiza a 3 tipuri de roci: andezit cu 
fracturare de calcit, granit şi o rocă 
necunoscută (Figura 7), folosind din 
nou metoda XRF, pentru a determina 
compoziția acestora. Rezultatele obținute 
au arătat că andezitul se remarcă printr-o 
concentrație însemnată de calciu, 
ansamblul mineral tipic al andezitului 
fiind dominat de seria de plagioclase, 
adică având proprietatea ca atomii 
de sodiu şi calciu să fie substituenți în 
structura cristalului. Dar în compoziție 
există şi alte elemente comune (potasiu 
şi argint). Am mai observat că granitul 
şi roca necunoscută se aseamănă prin 
cantitățile de fier, siliciu şi argint conținute, 
însă granitul se individualizează față de 
proba necunoscută prin cantitățile de 
rubidiu şi potasiu din compoziție, aşa 
cum ne-am aşteptat să se întâmple. 

Experimentele efectuate în cadrul acestei 
lucrări au adus informații prețioase cu 
privire la compoziția şi proveniența 
probelor analizate. De exemplu, în cazul 
primului experiment, legat de analiza 
autenticității unui obiect, rezultatele se 
pot dovedi cruciale în situații în care 
trebuie determinată proveniența unor 
obiecte de patrimoniu sau indicii cu privire 
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a) b)

Figura 6 Spectre de radiații X caracteristice pentru o probă de meteorit (a) și mostre geologice (b)

   

a   b  

Figura 7 Roci: andezit cu fracturare de calcit (a), granit (2) și rocă necunoscută (b)

la metodele prin care acestea au fost 
manufacturate. Un astfel de caz a fost cel 
al brățărilor dacice când, prin analizarea 
acestora folosind XRF şi micro-PIXE, s-a 
putut demonstra că aurul din compoziția 
brățărilor provine din Transilvania, făcând 
parte din patrimoniul național [23].

Legat de analiza compozițiilor meteoritului, 
aceasta poate dezvălui date importante 
privind originea corpului cosmic şi procesul 
de formare, informații ce clarifică anumite 
caracteristici ale spațiului cosmic, mai ales 
legate de începuturile formării Sistemului 
Solar. În cazul unui meteorit compus în 
mare parte din fier, acesta poate fi parte 
din nucleul unui asteroid. În plus, putem 
obține date privitoare la procesele ce 

au loc la temperaturi şi presiuni înalte şi 
legate chiar de formarea materiei organice 
probiotice [24].

În cazul rocilor, analiza este de asemenea 
utilă în identificarea locului de proveniență al 
acestora, fiind cruciale în domenii, precum 
geologia, paleologia şi chiar analizarea 
probelor provenite de pe alte corpuri 
cereşti, precum Luna, pentru a dovedi 
modul de formare al acesteia [25] sau 
cronologia proceselor interne ale planetei 
Marte [26].

Concluzii

Se poate remarca utilitatea tehnicilor 
atomice şi nucleare aplicate în varii 

domenii de cercetare, precum  şi cât 
de importante sunt rezultatele obținute, 
într-o amplă varietate de situații. Folosind 
tehnici nucleare nedistructive, putem 
determina de la compoziția unui obiect 
– oferind astfel indicii prețioase cu 
privire la autenticitatea sau proveniența 
acestuia – până la modul de formare sau 
manufacturare. În cazul în care dispunem 
de un accelerator de particule, putem chiar 
transcende limitele planetare, elucidând 
dintre misterele formării Universului, prin 
ciocnirea particulelor între ele în condiții 
extreme, pentru a explica inclusiv existența 
noastră şi a tot ce ne înconjoară. Astfel, 
descoperind Universul, ne descoperim pe 
noi, deoarece la nivel elemental suntem 
la fel de ”vechi” şi complecşi ca el.
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Evaluarea impactului factorilor climatici  
asupra patrimoniului cultural

Abstract

Chimia are un rol polivalent în înțelegerea, 
protejarea şi transmiterea patrimoniului 
cultural tangibil la generațiile viitoare. 
Chimiştii contribuie la rezolvarea unora 
dintre provocările cu care se confruntă 
moştenirea culturală, de la compoziția şi 
structura materialelor utilizate – informații 
pe baza cărora se pot deduce proveniența, 
perioada de creație, autenticitatea, 
tehnologia de fabricație şi tehnicile de 
artă – la evaluarea impactului factorilor 
climatici asupra operelor de patrimoniu, 
studii de degradare, ştiința suprafeței, 
dezvoltarea şi sinteza materialelor noi 
pentru conservare, precum şi protejarea şi 
securizarea artefactelor împotriva catas-
trofelor naturale şi a dezastrelor provocate 
de om. Factorii climatici reprezintă una 
dintre cele mai grave amenințări asupra 
conservării patrimoniului cultural. Având 
în vedere acest lucru, este important 
să explorăm relația dintre moştenirea 
noastră concretă şi climatul în continuă 
schimbare, să evaluăm impactul pe care 
îl au schimbările climatice asupra patri-
moniului cultural, să determinăm gradul 
de degradare a operelor de artă, astfel 
încât să putem dezvolta şi implementa 
măsuri de restaurare şi conservare rele-
vante. Privind de-a lungul istoriei artei, 
constatăm că operele de patrimoniu au 
fost întotdeauna o reflectare a materia-
lelor care au fost disponibile artiştilor. 
Complexitatea materialelor constitutive 
face ca studiul artei să fie o provocare 
fascinantă, determinând dezvoltarea de 
diverse abordări pentru examinarea pa-
trimoniului cultural. Tendințele actuale 
în domeniu includ studiul materialelor 
model şi degradarea acestora, meto-
de din ce în ce mai complexe pentru 
caracterizare, iar pentru păstrarea pe 
termen lung a patrimoniului cultural 
este fundamentală dezvoltarea unor 
materiale care să permită restaurarea 
şi conservarea operelor de artă într-o 
manieră eficientă şi durabilă.

Cuvinte cheie: patrimoniu cultural, factori 
climatici, impact, degradare, activități 
practice

Patrimoniul reprezintă, conform DEX, 
bunuri spirituale care aparțin întregului 

popor (fiind transmise de la strămoşi); 
moştenire culturală; p. ext. bunuri spi-
rituale, culturale etc. care aparțin ome-
nirii întregi. – din lat. patrimonium, fr. 
Patrimoine [1]. Legea nr. 182/2000 privind 
protejarea patrimoniului cultural național 
mobil precizează că „Patrimoniul cultural 
național cuprinde ansamblul bunurilor 
identificate ca atare, indiferent de re-
gimul de proprietate asupra acestora, 
care reprezintă o mărturie şi o expresie 
a valorilor, credințelor, cunoştințelor şi 
tradițiilor aflate în continuă evoluție, ...” [2].

Este bine cunoscut faptul că bunuri-
le aparținând patrimoniului cultural 

material, atât imobil, cât şi mobil, sunt 
afectate de diferiți factori naturali: clima-
tici, fizici, biologici şi chimici. De aceea, 
ne-am propus ca în cadrul temei nr. 06 
să investigăm, printr-o serie de activități 
practice, impactul factorilor climatici 
asupra patrimoniului cultural tangibil.

Tema nr. 6 – Evaluarea impactului 
factorilor climatici asupra patrimo-

niului cultural – inclusă în programul 
Şcolii de Vară de Ştiinţă şi Tehnologie 
de la Măgurele 2020 s-a adresat elevi-
lor de liceu pasionați în egală măsură 
de chimie şi de patrimoniul cultural. 
Acest articol descrie activitățile practi-
ce desfăşurate de echipa de elevi sub 
coordonarea mentorilor, care au cuprins 
atât activităţi remote dar şi investigații 
pe teren, cum ar fi: 1) studiul de caz 
ce a presupus identificarea şi analiza 
unei opere de patrimoniu din propria 
localitate şi 2) extracţia de pigmenţi 
naturali şi obţinerea vopselei din fie-
care pigment; precum şi activităţi on-
line folosind platforma ZOOM, care au 
inclus: 3) evaluarea impactului ploilor 
acide asupra materialelor utilizate ca 
suport în operele de artă; 4) sinteza şi 
caracterizarea unor pigmenți anorga-
nici, precum şi investigarea stabilităţii 
chimice a acestora. 

una dintre activitățile derulate în 
cadrul Şcolii de Vară a presupus 

realizarea unui studiu de caz pe baza 
unor investigații pe teren desfăşurate de 
fiecare elev care a trebuit să identifice 
şi să analizeze o operă de patrimoniu, 

la alegere, din localitatea sa. În Figura 1 
sunt prezentate imagini care ilustrează 
studiile de caz realizate în cadrul temei: a) 
Lupu Miruna Andreea - Biserica fortificată 
„Sfânta Precista”, Galaţi; b) Talaz Daria 
Victoria - Biserica de lemn „Adormirea 
Maicii Domnului”, Bacău; c) Georgescu 
Irina Maria – Colegiul Național „Carol I”, 
Craiova; şi d) Mitache Monica Andreea 
- Statuia lui Ovidiu, Constanţa.

Chimia verde (green chemistry) este 
un concept ce s-a dezvoltat puternic 

în ultima perioadă de timp şi care pune 
accent pe chimia care sintetizează şi 
foloseşte substanţe nepericuloase, ce nu 
poluează atmosfera, sunt benefice pentru 
sănătatea populaţiei, limitează efectele 
negative asupra mediului şi reduc consu-
mul resurselor neregenerabile. Plecând 
de la acest concept, a fost derulată o 
altă activitate individuală, executată de 
fiecare elev acasă, cu mijloace proprii. 
S-au extras pigmenţi naturali din fructe şi 
legume intens colorate, precum zmeură, 
mure, afine, sfeclă roşie sau spanac, 
din fiecare pigment extras s-a sintetizat 
vopseaua corespunzătoare şi ulterior 
a fost evaluată stabilitatea chimică a 
acestora. Astfel, această activitate a 
fost structurată în mai multe etape: i) 
extracţia pigmentului din fructe şi legume, 
utilizând un solvent organic utilizat în 
casă (alcool etilic sau alcool izopropilic); 
ii) evaporarea solventului şi izolarea pig-
mentului; iii) obţinerea vopselei, utilizând 
ca liant gălbenuş de ou; iv) investigarea 
impactului anumitor agenţi chimici (acid 
citric, acid acetic, bicarbonat de sodiu) 
asupra pigmenţilor extraşi, precum şi 
asupra vopselei obţinute pentru a le 
evalua stabilitatea chimică. S-a observat 
că produşii obţinuţi s-au degradat sub 
acţiunea agenţilor chimici, demonstrân-
du-se astfel că dezavantajul major al 
acestor pigmenţi naturali, precum şi 
al vopselei sintetizate facil din fiecare 
dintre aceştia, este că au o stabilitate 
chimică foarte redusă. 

Ploile acide (pH mai mic decât 5,6) 
reprezintă o amenințare serioasă 

pentru toate componentele mediului 
natural şi, în acelaşi timp, reprezintă 
unul dintre factorii actuali de risc la 
care este supus patrimoniul cultural. 
Oxizii de azot (NOX) şi de sulf (SOX) 
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culoarea sub acțiunea ploii acide, chiar 
şi în timpul de expunere limitat la 2 ore.

Nu putem vorbi despre artă, des-
pre patrimoniu cultural, fără să 

menționăm paleta bogată de culori 
utilizată. Adesea, valoarea unei ope-
re de artă rezidă în cromatica sa. De 
aceea, o altă activitate desfăşurată în 
cadrul temei a fost reprezentată de sin-
teza şi caracterizarea unor pigmenți 
anorganici care pot prezenta utilizări 
multiple, respectiv în cerneluri, grun-
duri, vopseluri de ulei, emailuri, vopseluri 
emulsionate, materiale plastice, cauciuc, 
cimenturi. S-au sintetizat şi caracterizat 
nouă pigmenți anorganici reprezenta-
tivi (Tabelul 1). O parte dintre aceştia 
sunt cunoscuți din cele cele mai vechi 
timpuri, ca, de exemplu, pigmenții roşu 
ocru, cu formula chimică Fe2O3, folosit 
încă din preistorie în picturile rupes-
tre şi verde malachit (formula chimică 
CuCO3·Cu(OH)2) utilizat prima dată de 
pictorii egipteni [3]. Ceilalți pigmenți au 
fost sintetizați şi utilizați de pictori celebri 
pentru prima dată în secolele XVIII-XIX. 
Pentru sinteza acestor pigmenți s-au 
folosit metode uzuale de sinteză: a) roşu 
ocru, albastru de Prusia, cobalt violet, 
verde malachit, crom galben şi galben 
lămâie s-au obținut prin precipitare [4,5]; 
b) cobalt verde şi cobalt albastru au 
fost obținuți prin reacții în fază solidă 
urmate de încălzire la temperaturi în-
alte; iar c) pentru Aureolin sau cobalt 
galben, strategia de sinteză a constat 
în oxidarea Co(II) la Co(III) cu ajutorul 
anionilor azotito obținându-se în final 
combinația complexă de culoare galben 
deschis [4].

Toți pigmenții sintetizați au fost 
caracterizați în stare solidă prin 

spectroscopie electronică (UV-Vis), 
spectroscopie în infraroşu cu trans-
formată Fourier (FTIR), difracție de raze 
X pe monocristal şi difracție de raze X 
pe pulbere. O etapă importantă a ca-
racterizării acestor compuşi constă în 
discutarea structurii acestora în urma 
difracției de raze X, după cum se poate 
observa în Figura 2. Cu ajutorul pro-
gramului Diamond 4 [6] au fost redate 
structurile acestor pigmenți. Aceşti 
compuşi prezintă o structură tridimen-
sională extinsă (trigonală - roşu ocru, 

sunt sursele majore de aciditate at-
mosferică; aceste gaze sunt produse 
de combustie şi sunt transformate în 
atmosferă în acizi puternici, în principal 
acidul azotic (HNO3) şi acidul sulfuric 
(H2SO4), care acidifică apa de ploaie. 
Având în vedere natura distructivă a 
ploilor acide şi prevalența lor, ne-am 
propus să studiem acţiunea acestora 
asupra unor materiale des întâlnite în 
realizarea obiectelor de artă sau a mo-
numentelor şi modul în care acestea 
sunt afectate. Materialele utilizate de-a 
lungul timpului în construcția operelor 
de artă sunt extrem de variate, având 
proprietăţi fizico-chimice foarte diferite, 
ceea ce determină comportare diferită 
sub acţiunea factorilor de degradare la 
care sunt expuse. O altă activitate pe 
care am desfăşurat-o în cadrul temei 
a avut ca scop investigarea efectelor 

ploilor acide simulate în laborator (prin 
utilizarea unor soluţii de acid azotic şi 
acid sulfuric de diverse concentraţii) 
asupra materialelor suport, precum: 
marmura, granitul, porțelanul, sticla, 
aur, argint, cupru, nichel, fier, lemn 
(stejar – lemn de esență tare, brad – 
lemn de esență moale), piele, materiale 
textile (bumbac, lână), hârtie granulată 
şi pergament. Rezultatele acestui studiu 
au evidențiat, aşa cum era de aşteptat, 
faptul că cele mai rezistente materiale 
sunt sticla, porțelanul, granitul şi marmu-
ra; la polul opus situându-se materiale 
textile (bumbacul mai rezistent decât 
lâna), hârtia granulată, pergamentul şi 
pielea; dintre metale, cel mai stabil a 
fost aurul, toate celelalte fiind atacate 
semnificativ de ploile acide; iar lemnul, 
atât cel de esență tare, cât mai ales cel 
de esență moale, şi-a schimbat doar 

Figura 1. Imagini care ilustrează studiile de caz realizate în cadrul temei.
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Tabel 1. Pigmenții anorganici sintetizați în laborator – formule chimice, culoare, istoric şi un exemplu de utilizare  
a fiecărui pigment în realizarea unei opere de artă.

Pigment anorganic sintetizat  
– culoare, formula chimică şi istoric

                                         Exemplu de utilizare într-o operă celebră

Roşu ocru, 
Fe2O3 

Preistorie
 

Ceramică Cucuteni 
https://destepti.ro/arta-ceramicii-cucuteni

Cobalt galben, Aureolin, 
K3[Co(NO2)6]·H2O
N.W. Fischer (1848)

Dansul (Gillot Saint-Evre)
https://www.invaluable.com/auction-lot/gillot-saint-evre-
bault-sur-suippe-1791-paris-185-99-c-dqhlkdxzdw

Crom galben, 
PbCrO4

Nicolas Vauquelin 
(1790)

Semănătorul (Van Gogh)
https://medium.com/george-st-gallery/van-gogh-was-a-
pastor-before-he-was-a-painter-1d3744babc8e

Galben Lămâie, 
BaCrO4

Nicolas Vauquelin 
(1809)

Femeie bretonă în rugăciune (Paul Gauguin)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gauguin_-_
Betende_Bretonin_-_1894.jpg

Cobalt verde, 
CoO·ZnO
Rinmann (1780)

Nuferi (Vahe Yeremyan)
https://www.vayerartgallery.com/art/waterlilies-large-
landscape-oil-painting-original-handmade-art-one-of-a-
kind-signed-copy-2

Verde malachit, 
CuCO3·Cu(OH)2
Antichitate (egipteni)

Naşterea (Perugino)
https://www.wga.hu/html_m/p/perugino/cambio/7nativi.
html

Albastru de Prusia, 
Fe4[Fe(CN)6]3xH2O
Diesbach (1704)

Noapte înstelată (Van Gogh)
https://ro.painting-planet.com/noaptea-instelata-vincent-
van-gogh/

Cobalt albastru, 
CoAl2O4

Brandt (1777)

Umbrele (Renoir)
https://ro.painting-planet.com/umbrele-pierre-auguste-
renoir/

Cobalt violet, 
Co3(PO4)2
Salvètat (1859)

Casă din Toscana
http://www.webexhibits.org/pigments/indiv/overview/
coviolet.html
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cubică - cobalt albastru, aureolin, albas-
tru de Prusia sau hexagonală - cobalt 
verde). Această împachetare compactă 
a atomilor conferă în timp o stabilitate 
ridicată pigmenților la acțiunea facto-
rilor climatici. Ionii metalici constituenți 
prezintă stereochimii uzuale acestora 
octaedrică-Fe(III), Co(III), Al(III), Fe(II), 
tetraedrică-Zn(II), Co(II), Cr(VI) sau pira-
midă pătrată-Cu(II). O atenție deosebită 
a fost acordată pigmentului Albastru de 
Prusia. Acest compus a fost sintetizat 
şi utilizat pentru prima dată în pictură, 
dar recent această familie de compuşi 
este intens studiată în diverse ramuri 
ale chimiei (magnetism molecular, con-
ductivitate de protoni, optică neliniară) 
[7]. În martie 2019, limbile celebrului Big 
Ben au fost vopsite cu acest pigment 
pentru a reveni la culoarea originală [8]. 
Este cunoscut faptul că pentru aceas-
tă familie de combinații complexe pot 
exista două mari prototipuri structurale: 
i) lacunar prezentând formula chimică 
Fe4[Fe(CN)6]3xH2O (Figura 2) şi ii) cubic 
compact cu formula KFeIII[FeII(CN)6] 
[7]. Pentru a determina tipul structural 
obținut s-a efectuat difracția de raze 
X pe pulbere, în urma căruia, pe baza 
poziției picurilor de difracție s-a obținut 
numai structura de tip lacunar.

Imaginația, comunicarea şi munca în 
echipă au reprezentat principalele in-

grediente utilizate pentru îndeplinirea 
obiectivelor acestui proiect cu succes. 
Şcoala de Vară de Ştiinţă şi Tehnologie 
de la Măgurele 2020 ne-a oferit tuturor 
o oportunitate de dezvoltare personală 
şi profesională în care prospeţimea, 
entuziasmul şi curiozitatea elevilor s-a 
împletit armonios cu experienţa şi ex-
pertiza mentorilor.
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Figura 2. Formulele structurale ale pigmenților anorganici sintetizați în 
laborator
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Abstract

Într-o lume în care consumul atinge cote 
colosale, schimbările climatice, industriile 
de combustibili fosili poluante şi dezastrele 
ecologice, sociale şi epidemiologice se 
îmbină într-un uragan dezastruos, ființa 
umană apelează la Universul Ştiintific, 
Tehnologic şi al Ingineriei, prin Inovație, 
pentru a căuta alternative sustenabile, 
nepoluante pentru sursele de energie.

Una dintre industriile cele mai promiţă-
toare şi în continuă dezvoltare este cea 
a tehnologiei fotovoltaice. Acest vast 
domeniu studiază principiile de gene-
rare, utilizare, stocare şi îmbunătățire a 
proceselor şi tehnologiilor de conversie 
a energiei radiației electromagnetice 
venite de la Soare în energie electrică 
(având la bază efectul fotoelectric, pre-
cursor al celui fotovoltaic). Cele patru 
generaţii de celule solare (generaţia I, 
a II-a, a III-a şi a IV-a) sunt prezenta-
te schematic în diagrama de mai jos, 
împreună cu randamentele maxime de 
conversie raportate în literatură până 
la acest moment.

Energie solară pentru viitor

Introducere

Generația I, reprezentată cu albastru pe 
diagrama din Figura 1, include dispo-
zitive solare de tip uni- şi multi-cristal, 
şi sunt printre cele mai utilizate, dato-
rită eficienței de conversie ridicate [1]. 
Elementul principal folosit este siliciul 
(Si), cel mai abundent element de pe 
Terra, iar protocolul de fabricare constă 
în existenţa sau nu a unei heterojoncţiuni 
p-n; astfel, sunt puse în contact materi-
ale a căror conductivitate electrică este 
datorată fie electronilor, fie unor cvasi-
particule denumite goluri sau electroni 
pozitivi. Eficiența de conversie maximă, 
determinată teoretic pentru aceste tipuri 
de structuri fotovoltaice este cuprinsă 
în intervalul 30 – 34%. Până în acest 
moment, a fost determinat că principalul 
proces fizic care limitează depăşirea 
acestor valori este recombinarea ra-
diativă care se poate datora unei serii 
de factori, printre care caracteristicile 
optice ale semiconductorului şi lărgimea 
benzii interzise a acestuia. Banda inter-
zisă a unui semiconductor este definită 
ca diferenţa energetică între minimul 
benzii de conducţie şi maximul benzii 
de valenţă. 

Din generația a II-a de structuri fotovol-
taice, reprezentată cu verde în diagrama 
din Figura 1, fac parte celulele solare 
pe bază de filme subțiri, folosite atât în 
aplicații terestre, dar şi spaţiale. Dintre 
materialele folosite frecvent pentru fabri-
carea unor astfel de dispozitive, amintim 
sulfura de cadmiu (CdS), sulfura de zinc 
(ZnS), selenura de zinc (ZnSe) şi telu-
rura de cadmiu (CdTe) [2]. Principalele 
avantaje ale structurilor fotovoltaice de 
generaţia a II-a le constituie masa redu-
să a acestora şi suprafaţa activă mult 
mărită faţă de materialele în întregul lor 
volum. Cu toate acestea, eficienţa de 
conversie raportată până în prezent, 
în condiţii de laborator, este mai mică 
decât a celor din generaţia I.

Generația a III-a (indicată cu roşu în dia-
grama din Figura 1) cuprinde tehnologii 
inovative pe bază de materiale organice 
şi biologice şi constă din dispozitive 
multi-joncţiune realizate între arhitecturi 
zero-, unu- şi doi-dimensional. Datorită 
gamei largi de materiale folosite, pro-
prietăţile structurilor de celulă solară 
din generaţia a III-a se remarcă prin 
flexibilitate, masă redusă şi uşurinţa 
procesării [3].

Figura 1. Diagrama schematică a celor patru generaţii de celule solare, împreună cu valorile maxime ale randamentului 
de conversie, raportate în literatură până în prezent. Sursa – PV Status Report, JRC Publications, Luxembourg, 
Publications Office of the European Union, 2019, ISBN 978-92-76-12607-2 ISSN 1018-5593 doi:10.2760/329862.
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Din generația a IV-a de dispozitive fo-
tovoltaice (indicată cu mov în Figura 
1) fac parte structuri complexe, care 
includ pe lângă arhitecturi multi-jonc-
ţiune, linii complete industriale care 
facilitează absorbţia puternică a ener-
giei electromagnetice solare, precum 
concentratoarele. În prezent, astfel de 
ansambluri experimentale furnizează cele 
mai ridicate valori pentru eficienţa de 
conversie [4]. 

În cadrul acestui studiu, ne propunem 
să prezentăm câteva noţiuni teoretice 
legate de modul în care pot fi determinaţi 
anumiţi parametri specifici ai structurilor 
de celulă solară, precum factorul de 
umplere, eficienţa cuantică externă şi 
eficienţa cuantică internă. 

Analiza datelor experimentale. 
Rezultate

În cele ce urmează, vom analiza din 
punct de vedere fizic circuitul electric 
echivalent al unei structuri fotovoltaice, 
considerând cunoscute valorile parame-
trilor ce caracterizează anumite elemente 
de circuit folosite (rezistențe electrice), 
precum şi cele date de aparatele de 
măsură (ampermetru), intensitatea curen-
tului de saturație şi tensiunea la bornele 
sursei de curent continuu, considerată 
ideală. Vom discuta doar unul dintre 
modelele propuse a explica factorii care 
limitează randamentul extern al unor 
astfel de structuri. 

În Figura 2 este prezentat circuitul electric 
echivalent al unei structuri fotovoltaice, 
la iluminare, adică atunci când radiaţia 
electromagnetică interacţionează cu 
dispozitivul.  Ish este intensitatea elec-
trică a curentului prin rezistenţa şunt,  
IL este intensitatea electrică a curentului 
fotogenerat în urma iluminării,  ID este 
intensitatea electrică a curentului prin 
diodă, iar I este intensitatea electrică a 
curentului la capetele circuitului.

O celulă solară, ca element de circuit, 
se reprezintă printr-o diodă, datorită 
modului de conducere într-o singură 
direcție a purtătorilor de sarcină şi a 
profilului exponențial al caracteristicii 
sale curent-tensiune.

Aplicând legile lui Kitchhoff,  IL=ID+I+Ish 
şi ţinând cont că

            ID=I0 [exp(qVD/(nkBT)]        (1)

obţinem VD=IRs+V, iar VD=Ish Rsh.  

 În ecuaţiile de mai sus, I0 este cu-
rentul de saturaţie, caracteristică a 
structurii datorată difuziei purtătorilor 
de sarcină din zonele neutre în zona de 
sărăcire,  kBT/q se numeşte tensiunea 
termică,  n este factorul de idealitate 
al diodei, cu valori cuprinse între 1 şi 
2 şi care măsoară ”imperfecțiunile” 
joncțiunii structurii, VD este diferenţa 
de potenţial pe ansamblul format din 
diodă şi rezistenţa şunt, legate în paralel, 
kB este constanta Boltzmann, T este 
temperatura (pentru aceste calcule a 
fost considerată ca fiind 300K), iar q 
este sarcina elementară.

Ecuaţia (1) se mai numeşte şi ecuaţia 
Shockley şi derivă din faptul că singu-
rele procese care conduc la generarea 
curentului prin diodă sunt driftul (dirija-
rea purtătorilor de sarcină sub acțiunea 
câmpului electric), difuzia electronilor şi 
a golurilor şi procesul termic de recombi-
nare-generare a perechilor electron-gol.

Ecuaţia caracteristică a unei celule solare 
este însă ecuaţia (2), şi a cărei soluție 
poate fi calculată prin aplicarea funcției 
Lambert W. 

     I=IL–I0 {exp[q(IRs+V)/(nkB T)]–1}–
                    –(IRs+V)/Rsh                 (2)

Dintre parametrii specifici ai structurilor 

fotovoltaice amintim aici factorul de um-
plere (FF) şi eficienţa cuantică externă 
(EQE). 

Factorul de umplere se defineşte ca 
parametrul ce caracterizează puterea 
maximă de conversie a unei structuri 
fotovoltaice, şi are expresia FF=Pmax/
(Isc×Voc).  Isc este intensitatea electrică de 
scurt-circuit, Voc este tensiunea electrică 
la circuit deschis, iar Pmax=PMP=IMP×VMP. 
Dacă V=0 , atunci Isc=I0, iar dacă I=0, 
atunci Voc=(nkBT)/q·ln(IL/I0 –1).

În Figura 3 este prezentat schematic 
modul de calcul al factorului de umplere. 
De asemenea, factorul de umplere se mai 
poate scrie şi ca FF=(IMP×VMP)/(Isc×Voc).

Eficienţa cuantică externă (EQE) se 
calculează ca raportul dintre numă-
rul fotonilor incidenți pe suprafața 
celulei solare şi numărul de purtători 
de sarcină fotogeneraţi, EQE=nf/ne. 
ne=I(λ)t/e, nf=P(λ)t/hυ, h este constanta 
lui Planck, iar I(λ) şi P(λ) sunt intensitatea 
electrică şi, respectiv, puterea electrică 
în funcţie de lungimea de undă a radiaţiei 
electromagnetice incidente. 

În Figura 4 este prezentată dependenţa 
EQE în funcţie de lungimea de undă 
a fotonilor incidenţi pentru o structură 
uni-joncţiune din siliciu. 

Astfel, eficienţa cuantică externă se 
scrie ca

       EQE=I(λ)hc/eP(λ)λ=I(λ)/eΦ(λ)     (3)

Unde Φ(λ) este fluxul de fotoni incident. 

Figura 2. Circuitul electric echivalent al unei celule solare la iluminare [5]
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De asemenea, putem defini şi eficienţa 
cuantică internă (IQE), care depinde atât 
de energia electromagnetică incidentă, 
dar şi de caracteristicile optice (reflectanţă 
şi transmitanţă) ale materialelor din care 
este fabricată structura fotovoltaică.  

                 IQE=EQE/(1-R-T)            (4)

Concluzii

Domeniul de cercetare al surselor de 
energie regenerabilă de tip energie so-
lară este unul în continuă dezvoltare, 
iar acest lucru este pe deplin dovedit 
de numărul relativ mare al materialelor 
folosite, precum şi de tipurile de arhitec-
turi fabricate. Plecând de la celebrele 
structuri de celulă solară pe bază de 
siliciu, în prezent, putem discuta despre 
dispozitive hibrid organic-anorganic, pe 
bază de materiale biologice, precum 
clorofila, sau organice, fiecare dintre 
ele prezentând avantaje şi dezavan-
taje într-o industrie activ implicată. În 
această lucrare, am prezentat calcule 
teoretice prin care au fost determinaţi 
factorul de umplere, eficienţa cuanti-
că externă şi eficienţa cuantică internă 
pentru o structură fotovoltaică de tip 
uni-joncţiune, din siliciu. De asemenea, 
am analizat circuitul electric echivalent 
al unui dispozitiv fotovoltaic, discutând 
principalele mărimi fizice specifice. 
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Abstract

În era tehnologiei, monitorizarea mediului 
înconjurător cu diferite tipuri de senzori 
capătă noi şi noi valențe. Acestea se 
datorează atât performanțelor atinse, 
costurilor din ce în ce mai mici şi teh-
nologiilor noi, accesibile, utilizate în 
asamblarea unor lanțuri de înregistrare 
- stocare - analiză - interpretare. 

În acest articol ne vom focaliza asupra 
senzorilor seismici, utilizaţi pentru 
măsurarea vibrațiilor Pământului datorate 
atât eliberării bruşte de energie din 
momentul producerii unui cutremur 
cât şi, din ce în ce mai des, la analiza 
şi a altor surse de vibrație, naturale sau 
antropice. Vom menţiona parametrii ce 
fac diferenţa între clasele de senzori 
seismici, posibilele aplicații, evidențiind 
beneficiile dar şi limitările de rigoare. 
Pentru exemplificare vom experimenta 
cu ajutorul unuia dintre senzorii a căror 
raport performanță - cost îi plasează în 
topul instrumentelor low-cost, utilizabile 
atât de către comunitatea ştiințifică, 
seismologi amatori, mediul educațional, 
cât şi, din ce în ce mai mult, de către 
publicul larg, cu rezultate deosebite şi 
de multe ori neaşteptate.   

Introducere

Pe măsură ce societatea devine mai 
interconectată şi interdependentă, 
cutremurele moderate şi mai ales pu-
ternice capătă un pronunţat potențial 

Bătălia frecvențelor – Semnal vs Zgomot

distrugător, efectele lor resimţindu-se atât 
la nivel economic, dar şi mai important 
contabilizându-se în răniri şi pierderi de 
vieți omeneşti.

Seismologia, ştiinţa care se ocupă cu 
studiul cauzelor şi efectelor cutremurelor, 
a avansat deopotrivă cu instrumentele 
de monitorizare ale semnalelor carac-
teristice acestor manifestări. Un factor 
important îl reprezintă modul în care au 
evoluat instrumentele de înregistrare şi 
densificarea rețelelor de monitorizare. 

Undele seismice nu se generează doar 
în urma eliberării energiei ca rezultat al 
unui proces tectonic, ci şi în urma aplicării 
unei forțe, chiar şi aceea exercitată de 
paşii noştri pe suprafaţa Pământului.

Intervalele de deplasare ale solului, de 
interes în activitatea de monitorizare 
seismică, sunt extrem de largi, de la 
deplasări insesizabile (submilimetru), 
la mişcări de ordinul metrilor.  

Mişcarea solului poate fi caracterizată 
prin deplasare, viteză şi accelerație. 
Deplasarea la nivelul solului este mă-
surată ca distanța parcursă de suprafața 
Pământului. Schimbarea poziției poate fi 
pe orizontală sau verticală. Viteza indică 
cât de mult s-a deplasat suprafața, în 
timp ce accelerația solului ne transmite 
cât de rapid se schimbă viteza solului 
în raport cu timpul. Accelerația solului 
este cel mai important factor în deter-
minarea stresului indus structurilor în 

timpul cutremurelor. Dispozitivele con-
struite pentru detectarea cutremurelor 
sunt utilizate în aplicații foarte specifice, 
având curbe de răspuns pe frecvențe 
caracteristice studiului de caz ales.

Dispozitivele de detectare seismică, de-
numite în mod obişnuit seismometre, au 
evoluat de la utilizarea peniţei tradiționale 
şi a pendulului la senzori electronici şi 
electromecanici. Progresele în proiectarea 
acestor senzori au facilitat realizarea 
de instrumente cu intervale variate de 
frecvențe de înregistrare, mecanisme de 
detecţie foarte sensibile şi capacitatea 
de a măsura parametri de mişcare ai 
solului în intervale de mărime diferite.

Senzori şi date

În funcţie de soluţia constructivă adop-
tată, un seismometru are o perioadă de 
oscilaţie proprie şi va înregistra cu pre-
cădere, acele oscilaţii ale Pământului a 
căror perioadă coincide, sau se apropie, 
de perioada proprie de oscilaţie. Cum 
perioadele oscilaţiilor solului în timpul 
unui cutremur au valori cuprinse între 
0,05 s şi 25 - 30 s, (şi chiar mai mult), nu 
toate seismometrele sunt construite să 
acopere întreaga bandă de frecvenţe. Din 
acest motiv s-au dezvoltat instrumente 
cu perioade proprii diferite, destinate, 
după caz, înregistrării unei anumite benzi 
înguste din spectrul de frecvenţe. Folosind 
dispozitive electronice de amplificare 
diferențială s-au obținut seismometre de 
bandă largă care reproduc cu amplificare 

Fig. 1: Schema bloc a unui lanţ de achiziție - înregistrare [1]
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constantă mişcările Pământului în toată 
gama de frecvențe care ne interesează. 
Mai mult, folosind posibilitățile oferite 
de tehnicile de filtrare electronică, se 
pot elimina din înregistrare anumite 
benzi de frecvențe în care predomină 
zgomotul sau, dimpotrivă, se pot am-
plifica mai mult altele care prezintă un 
interes deosebit.

Odată cu dezvoltarea instrumentelor 
şi densificarea rețelelor de monito-
rizare s-au extins şi capabilităţile de 
înregistrare ale vibrațiilor produse de 
surse antropice. Perfectarea tehnicilor 
şi metodelor de tomografie seismică 
ce utilizează zgomotul ca şi date de 
intrare, au deschis, de asemenea,  noi 
posibilităţi de utilizare. Din punct de 
vedere al utilităţii şi utilizării distincţia 
dintre semnal util şi zgomot se pierde, 
cel din urmă fiind pus în valoare prin noi 
aplicații. Dacă în ultimul deceniu, pentru 
instalarea unei staţii seismice se căuta 
un amplasament cât mai liniştit, izolat, 
caracterizat de un nivel de zgomot am-
biental cât mai redus, un nou capitol se 
deschide prin ceea ce deja se defineşte 
ca seismologie urbană [2]. Centrul unei 
capitale aglomerate devine astfel o zonă 
perfectă de studiu, iar datele necesare 
pot fi obţinute utilizând seismometre 
“low-cost” precum Raspberry Shake 
(RS) [3].

RS este un ansamblu de tehnologii având 
la bază computerul Raspberry Pi [4] ce 
înglobează un procesor puternic şi un 
digitizor, capabil să fie conectat la o 
varietate de senzori, precum geofoni, 
sisteme microelectromecanice (MEMS), 
accelerometre şi senzori de infrasunete 
(în funcție de model, respectiv aplicațiile 
avute în vedere). Astfel, s-a obţinut  cel 
mai mai mic şi mai accesibil seismograf 
electronic de pe piață cu performanțe 
semiprofesionale. Rețeaua globală RS-
Net [5] cuprinde deja mii de astfel de 
instrumente ale căror date sunt liber 
accesibile online pentru toate categoriile 
de utilizatori: seismologi amatori, profe-
sori, elevi sau cercetători. Instrumentul 
poate fi folosit pentru a detecta şi măsura 
chiar şi vibrații extrem de mici ale solului 
şi furnizează date în formate standard 
ce permit vizualizarea şi analiza lor cu o 
multitudine de programe: jAmaSeis [6], 

Seisgram [7] sau Swarm [8]. Raspberry 
Shake are două componente principale 
ce stau la baza performanțelor şi gamei 
variate de posibile aplicaţii: senzorul 
(geofon) care măsoară deplasarea şi 
convertorul analog-digital montat direct 
pe placa Raspberry Pi. 

Geofonii sunt senzori care măsoară viteza 
de deplasare a solului, uşori, robuşti ce 
nu necesită energie electrică pentru a 
funcționa. Geofonii moderni au un magnet, 
fixat de carcasă, care este înconjurat 
de spirele unei bobine. La rândul ei, 
bobina este suspendată de arcuri care 

îi permit să se deplaseze peste magnet 
(Fig. 3). Viteza acestei mişcări în raport 
cu magnetul induce un semnal sub forma 
unei tensiuni de ieşire.

Vizualizarea datelor înregistrate de RS 
se poate face şi prin aplicații dedicate 
furnizate de GEMPA şi bazate pe pachetul 
de programe Seiscomp [9]. Aplicația 
Java permite vizualizarea în timp real a 
înregistrărilor seismice continue de la 
seismometrele RS (local sau în rețea), 
selectarea unei ferestre de semnal sau 
afişarea spectogramelor. Pentru fiecare 
seismometru se poate genera tabloul 

Fig. 2 Semnale seismice (spectre de frecvenţe) generate de activităţi urbane 
și înregistrate folosind RS; A - trafic pe o autostradă (4-12 Hz); B - zgomotul 

ritmic al metroului; C - vibraţiile induse de o furtună (4-8 Hz); D - grup de 
maratoniști în alergare (2.4-3.4 Hz); E - suporteri ovaţionând echipa favorită [3]
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zilnic cu înregistrări seismice, intitulat 
helicorder (Fig. 4). 

Aceleaşi operații se pot face şi cu 
ajutorul programului SWARM (Seismic 
Wave Analysis and Real-time Monitor). 
Dacă avem suficiente înregistrări ale 
unui eveniment seismic (minim de la 

trei staţii seismice), se poate obține o 
localizare a epicentrului cutremurului 
(proiecția la suprafață a zonei în care 
s-a eliberat energia, redusă la un punct 
- hipocentrul). La baza algoritmului de 
localizare a unui cutremur (Fig. 5) se 
află metoda triangulației [10]. 

Lucrări practice

Realizarea unui experiment prin 
care să se înţeleagă componentele 
unui flux de detecție - înregistrare 
date

Un experiment ce presupune realizarea şi 
utilizarea unui ansamblu senzor-digitizor 
pentru achiziția, transformarea, proce-
sarea şi analiza datelor de la mai mulți 
senzori de temperatură, a fost realizat în 
cadrul Şcolii de Vară. Activitatea intitu-
lată “Cum se răcesc planetele telurice?” 
îşi propune monitorizarea unui model 
de “planetă telurică” cu ajutorul a trei 
senzori amplasați la diferite adâncimi. 
Realizând montajul din Figura 6 s-au 
înregistrat, reprezentat grafic şi analizat 
datele, interpretarea lor ducând la o 
concluzie asupra modului în care energia 
eliberată din “nucleu”, sub formă de 
căldură, migrează lent spre exteriorul 
planetei [11].

Energia Solară, o sursă sustenabilă 
de energie 

Fie că vorbim despre echipamente 
electronice obişnuite, precum nelipsi-
tele telefoane mobile din buzunarele 
fiecăruia, fie că avem în vedere echi-
pamente ştiințifice profesionale, pre-
cum seismometrele, un lucru e clar: 
toate au nevoie de electricitate pentru 
a funcționa şi a transmite semnalele 
înregistrate. În mod ideal, senzorii se-
ismici sunt amplasaţi în zone cât mai 
liniştite, retrase, departe de zgomotul 
urban, dar cu acces limitat la o sursă de 
alimentare. În zilele noastre, utilizarea 

Fig. 3 Diagrama și componentele 
unui geofon

Fig. 4 Aplicația RS ce afișează  
A - helicorderul unde s-a selectat o 
fereastră de semnal ce corespunde 

unui eveniment seismic; B - forma de 
undă a cutremurului de magnitudine 4 
produs în zona Vrancea și înregistrat la 

stația amplasată în zona Sinaia;  
C - spectrograma asociată ferestrei  

de timp selectată

Fig. 5. Aplicaţia SWARM - identificarea undelor seismice primare (P) și secundare (S) (stânga)  și localizarea unui 
cutremur (dreapta)

Fig. 6 Model experimental de răcire 
al planetelor telurice și analiza 

datelor
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energiei solare şi a celulelor fotovoltaice 
a devenit cel mai accesibil mod prin 
care putem genera energie electrică în 
astfel de locuri izolate sau, mergând şi 
mai departe, pe alte planete sau corpuri 
extraterestre. Panourile fotovoltaice au 
devenit accesibile, iar eficiența lor este 
tot mai mare. Lucrurile totuşi nu sunt 
atât de simple. Variabilele critice care 
afectează performanța celulelor solare - 
altele decât eficiența celulei în sine – sunt 
cele care afectează intensitatea luminii 
incidentă pe celula solară. Activitatea 
experimentală a presupus calculul cu 
precizie a necesarului de energie pentru 
funcționarea instrumentelor ce se doresc 
a fi amplasate, în cazul nostru seismo-
metrele. Apoi a fost testată influența 
anumitor factori-cheie care afectează 
performanța celulelor solare, precum: 
distanța față de soare şi intensitatea 
luminii, unghiul optim de poziționare 
sau obstrucțiile atmosferice sau de 
orice altă natură (Figura 7). O atenție 
deosebită a fost acordată parametrilor 
de funcționare a senzorului seismic, de 
pildă, tensiunea şi intensitatea de operare 
a acestuia. Pentru a afla soluția optimă, 
celulele fotovoltaice, grupate în structuri 
de tipul panourilor fotovoltaice, au fost 
conectate atat în serie cât şi în paralel 
pentru a vedea cum putem controla 
parametrii de tensiune şi intensitate în 
funcție de caz şi necesitate [13].

Concluzii

Rețelele de senzori seismici au în prezent 
o gamă largă de aplicații în industrie, 
tehnologie, cercetare seismologică şi 
oferirea de servicii pentru societate. Noile  
aplicații au impus modificări ale tehno-
logiilor utilizate în construcţia senzorilor 
şi ale sistemelor de înregistrare pentru a 
favoriza urmărirea unor parametri spe-
cifici, conectarea la distanță şi costurile 
operaționale reduse. Înregistrările seis-
mice furnizate de un seismometru cu 
bandă largă într-un mediu urban oferă, 
deopotrivă, un puternic instrument de 
diseminare a informaţiilor către publi-
cul larg şi de creştere a capitalului de 
încredere faţă de cercetare, precum şi 
înțelegerea importanței şi impactului re-
zultatelor obținute pentru şi în societate. 
Nu este de mirare că seismologia, prin 
instrumentele şi aplicaţiile caracteristice, 
a depăşit graniţele planetare, chiar şi la 
nivelul educației pre-universitare având 
şansa nu doar să auzim dar chiar să 
vizualizăm şi analizăm semnale seis-
mice înregistrare pe alte planete [11]. 
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Poluarea aerului  
Modul IoT pentru monitorizarea poluării aerului

Abstract

Poluarea este una dintre cele mai mari 
probleme ale secolului nostru, datorită 
efectelor negative pe care le are asupra 
sănătății oamenilor. Din cauza poluării 
aerului, se estimează că mor anual peste 
şapte milioane de oameni.

Proiectul constă în realizarea şi testarea 
unui prototip de stație de monitorizare 
a principalilor agenți poluanți din aer. 
Proiectul poate fi considerat un “proof 
of concept” în ceea ce priveşte utilizarea 
tehnologiilor de prototipare accesibile 
publicului larg, în regim open-source 
pentru realizarea de echipament ştiințific. 
În baza platformei Arduino şi a unor 
senzori digitali dedicați s-a realizat un 
prototip capabil să monitorizeze valorile 
medii ale principalilor agenți poluanți din 
aerul atmosferic şi înregistrarea acestora 
cu ajutorul unui server dedicat.

Glosar de termeni

TVOCs - Totalitatea Compuşilor 
Organici Volatili (Total Volatile Organic 
Compounds) 
PM - Suspensii de microparticule 
(Particulate Matter)  
IoT - Internet of Things
HRAPIE project (WHO, EU) - Health 
risks of air pollution in Europe 
RR - Riscul Relativ
BaP - Benzo-a-pirenă (C20H12) hidro-
carbură policiclică aromatică 
REVIHAAP - Review of evidence on 
health aspects of air pollution (project 
2013) 
EEB - Biroul European pentru Mediu

Poluarea aerului este una dintre cele 
mai grave probleme cu care se con-
fruntă umanitatea în prezent. Anual, 7 
milioane de oameni – 1/8 din totalul de 
decese globale, mor din cauza expu-
nerii la aer poluat. [1] Poluarea aerului 
afectează cu preponderență plămânii, 
inima şi creierul, şi, pe lângă efectele 
asupra acestora, poate da alte efecte de 
toxicitate sistemică. De asemenea, pe 
lângă numărul mare de decese, datorită 
poluării aerului mulți oameni dobândesc 
probleme respiratorii severe şi boli cronice: 

atacuri de astm, cancer de plămâni, boli 
coronariene, naşteri premature, boli me-
tabolice, artrită reumatoidă, iar în cazul 
copiilor poate cauza infecții respiratorii 
încă din primii ani de viață. 

Până acum, două tipuri de acțiuni au 
fost implementate în Europa pentru a 
reduce impactul poluării aerului: reduce-
rea emisiilor de aer poluat şi reducerea 
expunerii persoanelor la poluarea aerului. 
[2] Reducerea emisiilor de poluare a 
aerului şi a expunerii individuale poate 
fi implementată la trei niveluri diferite, 
şi anume guvernamental, industrial şi 
individual, prin implementarea obiec-
tivelor pentru intervenții şi recoman-
dări. Conform Directivei pentru Emisii 
industriale adoptate în cadrul Uniunii 
Europene în 2010, pe lângă limitarea 
emisiilor de agenți poluanți în aer, țările 
semnatare trebuie să asigure raportarea 
transparentă şi acces facil asupra da-
telor despre poluarea aerului. În urma 
raportului Biroului European pentru 
Mediu, România a făcut parte dintre 
țările care nu au întrunit condițiile minime 
de monitorizare şi raportare [3], atât prin 
lipsa capacităților de monitorizare, cât 
şi prin accesul asupra rapoartelor vizavi 

de poluarea aerului din principalele zone 
industriale ale țării.

Organizația Mondială a Sănătății efectuea-
ză raportări periodice asupra cercetărilor 
relevante din domeniul sănătății publi-
ce în raport cu studiile apărute despre 
poluarea aerului, în timp ce Directiva 
Uniunii Europene din 2008, spune clar 
că emisiile de agenți poluanți ai aerului 
trebuie evitate, prevenite şi reduse în baza 
standardelor şi programelor dictate de 
către Organizația Mondială a Sănătății.

Chiar dacă poluanții din aer au scăzut în 
ultimele decenii, anumite oraşe europene 
încă depăşesc limitele impuse de Uniunea 
Europeană şi chiar şi pe cele impuse de 
Organizația Mondială a Sănătății (WHO), 
care sunt mai stricte. [1] Preocuparea 
limitării emisiei de agenți poluanți, cât 
şi monitorizarea acestora vizează cu 
preponderență principalii poluanți ai 
aerului în funcție de impactul acestora 
asupra sănătății publice: pulberile de 
micro şi nanoparticule (PM), hidrocar-
burile: cele aromatice policiclice din 
care menționăm benzo(a)pirena (BaP) 
şi compuşii organici volatili (TOVCs), 
compuşii chimici ai metalelor grele şi 

Fig. 1: (a) raportul EEB asupra 
supravegherii și raportării poluării în 
statele Uniunii Europene în 2012 [3]; 

(b) numărul de morți la 100.000  
de locuitori cauzat de poluarea 

aerului în anul 2015.  
Sursa: Agenția Europeană de Mediu, 

publicat în 2018.
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vaporii organometalici ai acestora, di-
oxidul de azot (NO2), dioxidul de sulf 
(SO2), ozonul la nivelul solului (O3), la care 
se adaugă radonul (Rn), şi oxizii carbo-
nului cu efecte metabolice importante.
[2] Valorile acestor agenți poluanți sunt 
reglementate de Directivele Comisiei 
Europene 2004/107/EC şi 2008/50/EC.

Studiile asupra efectelor metalelor gre-
le sunt mai dificil de realizat şi implică 
realizarea de analize chimico-fizice de 
precizie, unde, pe lângă studiile asupra 
incidenței diferitelor boli pe populațiile 
afectate, pot fi utilizați anumiți bioa-
cumulatori cunoscuți. Cuantificarea 
contribuției individuale ale diferitelor 
tipuri de hidrocarburi asupra sănătății 
oamenilor este mai greu de realizat da-
torită efectelor metabolice, şi, în gene-
ral, se recomandă monitorizarea tuturor 
compuşilor organici volatili. În cadrul 
celorlalți poluanți menționați, stabilirea 
unor valori acceptate este facilitată de 
existența unor senzori dedicați.

Riscul Relativ este un indice statistic de 
evaluare a efectelor expunerii la agenți 
nocivi. Acesta reprezintă raportul dintre 
subiecții afectați şi cei neafectați de un 
fenomen analizat. RR= Ie/Iu, unde Ie este 
incidența în grupul expus, iar Iu este 
incidența în grupul care nu a fost expus 
fenomenului analizat. În situația în care 
raportul este mai mare ca unu, riscul 
relativ este general, afectând întregul 
grup expus. 

Aerosolii solizi sau microparticulele so-
lide sunt particule atmosferice solide 
care, indiferent de natura lor chimică, 
pot pătrunde adânc în plămâni. Ele se 
clasifică după dimensiunile particulelor. 
PM 2.5 se referă la particule atmosferice 

care au un diametru mai mic de 2,5 
micrometri. Acestea pot pătrunde în 
alveolele pulmonare şi pot provoca 
inflamații şi intoxicări. La un grup de 
adulți de peste 30 de ani expuşi anual la 
acest tip de particule care au murit din 
diverse cauze, s-a găsit un risc relativ 
(RR) de 1,062 în ce priveşte mortali-
tatea. Într-un alt grup studiat, cel de 
adulți de aceeaşi vârstă care au murit în 
urma uneia dintre următoarele afecțiuni: 
cerebrovasculare, cardiaco-ischemice, 
pulmonare obstructiv-cronice, boli ale 
traheelor bronhice şi cancer pulmonar, 
s-a constatat o conexiune între deces şi 
prezența particulelor PM 2.5 [5]. Aceste 
particule pot fi produse natural de erupții 
vulcanice, eroziunea rocilor, furtuni de 
nisip şi dispersia polenului. Antropic, 
sunt produse de activitatea industrială, 
de sistemul de încălzire a populației, de 
centralele termoelectrice, de automobile 
şi camioane.

Particulele cu dimensiuni mai mari, PM10 

se referă la particule atmosferice care au 
un diametru mai mic de 10 micrometri, 
şi care pot afecta plămânii în acelaşi 
mod ca PM2.5. PM10 crează un risc 
relativ de 1,04 în ce priveşte mortali-
tatea postneonatală a bebeluşilor cu 
vârsta între o lună şi 12 luni care au 
fost expuşi la aceste particule pe tot 
parcursul vieții. A fost găsit şi un risc 
relativ de 1,08 în ce priveşte apariția 
bronşitei la copiii de vârste de la 6 la 12 
ani care au fost expuşi anual la particule. 
Incidența de bronşită cronică la adulții 
de peste 18 ani prezintă un risc relativ 
de 1,117 pentru cei expuşi anual, se 
arată în acelaşi studiu. [5]

Ozonul, o moleculă elementară cu for-
mula chimică O3, este un gaz exploziv, 

albastru pal, care are un miros carac-
teristic plăcut. Ozonul este produs în 
mod continuu în atmosfera superioară 
prin acțiunea radiației ultraviolete so-
lare asupra oxigenului atmosferic. În 
acelaşi timp, stratul de ozon protejează 
pământul de radiația solară. Problema 
apare atunci când ozonul este dispersat 
în atmosferă. Ozonul este generat de 
reacția dintre oxidul de azot, dispersat în 
atmosferă de vehicule şi emisii industri-
ale, şi compuşii organici volatili prezenți 
în aceste emisii, adică substanțe care 
conțin carbon şi care se evaporă în aer. 

Acesta, inhalat chiar şi-n cantități mici, 
poate provoca dureri în piept, tuse, su-
focare şi iritații, poate, de asemenea, 
să agraveze boli respiratorii existente 
şi să afecteze abilitatea corpului de a 
lupta cu infecțiile respiratorii. Ozonul 
are un impact major asupra sănătății în 
cazul în care în organism se regăseşte o 
concentrație mai mare de 35 de particule 
la un miliard, adică o cantitate mai mare 
de 70 µg/m³ la o expunere medie de 
cel puțin 8 ore zilnic, conform studiului 
HRAPIE. Riscul relativ de incidență în 
ce priveşte mortalitatea din orice cauze 
şi la toate vârstele este de 1,0029. La 
o expunere de aceeaşi durată, 8 ore, 
la o grupă-subiecți, reprezentând toa-
te vârstele, care au murit în urma unei 
afecțiuni cardiovasculare sau respiratorii, 
s-a descoperit o concentrație mai mare 
de 35 de particule la un miliard, adică 
mai mare de 70 µg/m³. Pentru decese-
le provocate de boli cardiovasculare, 
riscul relativ este de 1,0049, iar pentru 
decesele provocate de boli respiratorii, 
riscul este de 1,0029, conform aceluiaşi 
studiu citat. 

Dioxidul de azot NO2 face parte din 

Tabel 1. Indicii de calitate a aerului pentru principalii agenți poluanți

Agent poluant O3 NO2 SO2 TVOCs PM10 PM2.5

Concentrația
1 oră
μg/m3

1 oră
μg/m3

1 oră
μg/m3

1 oră
μg/m3

24 ore
μg/m3

24 ore
μg/m3

Foarte scăzut 0-80 0-40 0-100 300 0-20 0-10

Scăzut 81-120 41-100 101-200 300-500 21-35 11-20

Mediu 121-180 101-200 201-350 500-1000 36-50 21-25

Ridicat 181-240 201-400 351-500 1000-3000 51-100 26-50
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grupa gazelor foarte reactive, are culoarea 
brun-roşcat şi are un miros puternic, 
înecăcios. Dioxidul de azot este un gaz 
foarte toxic şi contribuie la formarea 
smogului, a ploilor acide sau al efectului 
de seră. Principalele surse de oxizi de 
azot produşi de oameni sunt traficul 
rutier şi procesul de producere al ener-
giei electrice. Expunerea la concentrații 
ridicate poate fi fatală, iar la concentrații 
reduse, dar pe termen lung, afectează 
țesutul pulmonar, ducând la emfizem 
pulmonar.[8] Populația expusă la acest 
tip de poluanți poate avea dificultăți 
respiratorii, iritații ale căilor respirato-
rii, disfuncții ale plămânilor. Persoanele 
cele mai afectate de expunerea la acest 
poluant sunt copiii.

Conform LEGII nr. 104 din 15 iunie 2011, 
pragul de alertă este situat la 400 μg/
m3 - măsurat timp de 3 ore consecutive, 
în puncte reprezentative pentru calitatea 
aerului pentru o suprafață de cel puțin 
100 km2 sau pentru o întreagă zonă sau 
aglomerare, valorile limită se situează 
între 200 μg/m3 NO2 – valoarea limită 
orară pentru protecția sănătăţii uma-
ne – şi 40 μg/m3 NO2 – valoarea limită 
anuală pentru protecția sănătăţii umane, 
iar nivelul critic anual pentru protecția 
vegetației este de 30 μg/m3 NO2. Conform 
datelor furnizate de Agenția Europeană 
de Mediu, în 2015, expunerea la NO2 a 
fost cauza decesului prematur al unui 
număr estimat la 79 000 de oameni din 
41 de țări europene.

Compușii organici volatili (TOVCs) sunt 
substanțe chimice, organice care au o 
presiune ridicată a vaporilor la temperaturi 
obişnuite. Datorită punctului de fierbere 
scăzut al acestora, un număr mare de 
molecule se evaporă sau sublimează şi 
ajung în aerul înconjurător. Atunci când 
compuşii organici volatili sunt expuşi la 
razele soarelui, în atmosferă pot apărea 
reacții fotochimice care pot avea efect 
asupra solului, plantelor, dar şi asupra 
sănătății oamenilor. Sursele de compuşi 
organici volatili sunt industria chimică, 
a pielăriei şi încălțămintei, a prelucrării 
lemnului şi a materialului plastic, meta-
lurgică, petrolieră, farmaceutică şi, de 
asemenea, transportul rutier.

Atunci când sunt inhalați sau absorbiți 
prin piele, compuşii organici volatili pot 
provoca iritații ale ochilor, nasului, gâtului, 
dureri de cap, pierderea coordonării, 
reacții alergice. În cazul expunerii pe 
termen lung la compuşii organici vola-
tili, aceştia pot provoca boli respiratorii 
cronice, cancer pulmonar, boli de inimă, 
precum şi infecții respiratorii acute în 
cazul copiilor.

Dioxidul de sulf (SO2) este un gaz in-
color, iritant al mucoaselor, cu un miros 
pătrunzător care irită ochii şi căile res-
piratorii. Dioxidul de sulf ia naştere prin 
arderea materialelor fosile ce conțin cca. 
4% sulf, cum ar fi petrolul şi cărbunele, 
pentru a produce căldură. Conform http://
greenpeace.org, sectorul producerii de 
energie este cel mai mare emițător de 
oxizi de sulf (SOx), contribuind cu 58% la 
totalul emisiilor din Uniunea Europeană 
în 2014.

În funcție de concentrație şi perioada 
de expunere, dioxidul de sulf are efecte 
negative asupra sănătăţii umane, dar 
contribuie şi la acidifierea precipitațiilor, 
cu efecte toxice asupra vegetației şi 
solului.

Expunerea la o concentrație mare de 
dioxid de sulf, pe o perioadă scurtă de 
timp, poate provoca dificultăți respiratorii 
severe, iar expunerea la o concentrație 
redusă de dioxid de sulf, pe termen lung 
poate avea ca efect infecții ale tractului 
respirator. Conform LEGII nr. 104 din 15 
iunie 2011, pragul de alertă este situat 
la 500 μg/m3 - măsurat timp de 3 ore 
consecutive, în puncte reprezentative 
pentru calitatea aerului pentru o suprafață 

de cel puțin 100 km2 sau pentru o în-
treagă zonă sau aglomerare, valorile 
limită se situează între 350 μg/m3 pe 
oră - valoarea limită pentru protecția 
sănătății umane şi 125 μg/m3 - valoarea 
limită zilnică pentru protecția sănătății 
umane, iar nivelul critic pentru protecția 
vegetației este 20 μg/m3. 

Un studiu al Organizației Maritime 
Internaționale, realizat în Finlanda, es-
tima că, prin nereducerea limitei de SOx 
pentru nave începând cu 2020, polua-
rea atmosferică cauzată de acestea ar 
contribui la peste 570,000 de decese 
premature suplimentare în întreaga lume 
între 2020 şi 2025. Una dintre măsurile 
cu impact asupra SO2, la nivel mon-
dial, este cea care a intrat în vigoare, 
începând cu data de 1 ianuarie 2020, 
atunci când conținutul maxim de sulf 
al combustibililor maritimi este redus la 
0,5 % (de la 3,5 %), contribuind astfel 
la reducerea poluării aerului. 

Arhitectura utilizată

Folosind modulul ESP, am creat conexiuni 
la senzorii folosiți, cu ajutorul unor fire 
de diverse culori şi a unui breadboard. 
Fiecare senzor are nevoie de 4 sau 5 
fire, acestea fiind GND, SCL, SDA şi 
3.3V sau mai mult. Un fir Micro USB 
a fost folosit pentru conectarea plăcii 
ESP la calculator. Am realizat programul 
în Arduino IDE şi am vizualizat datele 
obținute în serial Monitor şi mai apoi pe 
ecranul LCD. Toți aceşti senzori reali-
zează comunicația cu microcontrolerul 
prin câte o magistrală I2C. Datele sunt 
transmise către router, iar cu ajutorul 
Internetului ajung într-un server.

Fig. 2: Arhitectura stației modulare de monitorizare  
a agenților poluanți din aer utilizată.
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Principala componentă a ansamblului este 
modulul ESP8266, produs de Espressif 
Systems şi care are un preț foarte mic, 
făcându-l accesibil studenților şi ama-
torilor de prototipare. Este construit în 
jurul unui procesor L106 RISC de 32 
de biți bazat pe arhitectura Tensilica 
Xtensa Diamond Standard 106 Micro ce 
rulează la frecvența de 80 MHz. Modulul 
are capacități de comunicare SPI, I2C, 
UART, şi WiFi de tip IEEE 802.11. Modulul 
are, de asemenea, un convertor analog 
digital pe 10 biți ce permite integrarea 
senzorilor analogici. 

Elevii participanți în cadrul temei au 
realizat, fiecare în parte, modulul pro-
pus şi au utilizat atât Arduino Uno, cât 
şi NodeMCU (ESP8266) pentru a citi 
datele despre mediul ambiant de la 
senzorii utilizați. Datele înregistrate au 
fost afişate în trei moduri diferite, pe 
ecranul LCD al modulului, în interfața 
Arduino IDE utilizată pentru editarea 
codului şi compilarea acestuia, şi au 
fost, de asemenea, afişate pe harta 
interactivă utilizată la finalul şcolii de 
vară de către elevii participanți pentru 
conectarea modulelor şi afişarea date-
lor legate de proiectele în care au fost 
implicați.

Pentru monitorizarea poluării cu aerosoli 
solizi PM 2.5 și PM 10 s-a utilizat sen-
zorul certificat MCERTS (Environment 
Agency’s Monitoring Certification Scheme, 
UK) SPS30 (Sensirion). Acest senzori 
utilizează tehnologia de împrăştiere laser 
pe particule solide, pentru a determina 
concentrația în debit constant. Poate 
determina o concentrație masică cuprinsă 
între 0 μg/m3 şi 1000 μg/m3 cu o eroare 
relativă de 10% în plaja menționată de 
producător. Senzorul SPS30 funcționează 
în regim continuu având un consum 
mediu de 80mA pentru o tensiune de 
alimentare cuprinsă între 4.5V - 5V şi 
are o durată minimă declarată de pro-
ducător de 8 ani.

Pentru a determina concentrația TVOCs 
a fost utilizat senzorul de calitate a ae-
rului CCS-811 denumit comercial şi Air 
quality 3 Click produs de compania 
MikroElektronika din Serbia, acesta utili-
zează un senzor de gaz electrochimic de 
tip metal oxid (MOX) bazat pe difuzia la 

Fig. 3: (a) Modulul realizat de elevi pentru monitorizarea principalilor agenți 
poluanți ai aerului realizat cu utilizarea ESP8266 ce permite conectarea la 
serverul dedicat pentru stocarea și afișarea datelor. (b) Varianta de modul 

pentru monitorizarea principalilor poluanți din aer ce utilizează Arduino Uno 
ce a fost utilizată pentru a testa integrarea senzorilor și optimizarea codului.

Fig. 4: Senzorul utilizat pentru măsurarea calității aerului SPS30 (Sensirion) și 
conectarea electrică a ieșirilor digitale.

Fig. 5: Graficul de evoluție a concetrației de TVOC în raport cu concentrația 
de dioxid de carbon pentru senzorul CCS-811.
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temperatură controlată, ce este sensibil 
la o gamă largă de compuşi organici 
volatili. Senzorul este sensibil în plaja 
de 4 ppb la 1187 ppb pentru compuşii 
organici volatili şi poate detecta vapori 
de alcool, aldehide, cetone, acizi orga-
nici, amine, şi hidrocarburi alifatice şi 
aromatice. Măsurătorile efectuate sunt 
relative şi pentru afişarea concentrațiilor 
pentru fiecare tip de compus în parte 
aceştia trebuie calibrați specific. Citirea 
senzorului este una analogică şi pentru 
reducerea zgomotului electronic şi eli-
minarea erorilor de citire datorită sarcinii 
electrostatice datele sunt convertite în 
semnal digital înainte de transmiterea 
la modulul de comandă ESP prin co-
municare I2C.

Deoarece senzorii electrochimici utilizați 
au o dependență liniară atât de tem-
peratura mediului ambiant, dar şi de 
umiditatea exterioară, este importantă 
monitorizarea acestor parametri pentru 
a putea realiza corecțiile necesare şi a 
minimaliza variabilitatea în momentul 
realizării unei rețele integrate cu utilizarea 
unor astfel de module. Acest lucru a 
impus utilizarea unui senzor combi sub 
denumirea comercială Weather Click, 
construit în jurul senzorului BME280 
produs de Bosch Sensortech, şi integrat 
într-un modul de comunicare UART, I2C 
de către MikroElektronika. Este un senzor 
ambiental dedicat ce poate determina 
temperatura ambientală între -40 0C şi 

+85 0C, umiditatea relativă cuprinsă între 
0-100% şi presiuni atmosferice cuprinse 
între 300 şi 1100 hPa, citirea de presi-
une fiind utilizată pentru a determina 
altitudinea la care este situat modulul 
ce înregistrează datele. 

Pentru afişarea datelor achiziționate au 
fost, de asemenea, utilizat ecranul LCD 
integrat în modul, cât şi interfața serială 
a programului Arduino IDE utilizat pentru 
realizarea şi optimizarea codului utilizat 
pentru programarea cipului ESP8266.

Am putea concluziona că platforme-
le de prototipare cu microcontroler şi 
capacități IoT reprezintă o importantă 
dezvoltare tehnologică ce permite elevilor, 
studenților, profesorilor şi nu în ultimul 
rând cetățenilor interesați de beneficiile pe 
care monitorizarea parametrilor climatici 
şi a concentrațiilor principalilor poluanți 
din aer le poate aduce pe termen lung 
atât prin intervenții locale, cât şi prin 
conştientizarea agenților decizionali 
asupra problemelor legate de poluarea 
aerului şi poluarea mediului în general.

Platformele IoT în regim open source re-
prezintă, de asemenea, importante unelte 
didactice, pentru integrarea pragmatică 
a cunoştințelor din domeniile STEM cu 
cele din domeniul politicilor de sănătate 
publică, de reciclare şi management 
al deşeurilor, şi din alte domenii inter-
disciplinare conexe. Astfel de proiecte 

pot reprezenta cu succes pasul necesar 
pentru implicarea cetățenilor în proiecte 
de tipul citizen science, cu utilizarea 
tehnologiilor noi ca IoT şi a celor în regim 
open scource. Un prototip dezvoltat 
în baza iterațiilor existente şi integrat 

Fig. 7: Moduri diferite de afișare a 
datelor citite de la senzorii utilizați 
(a) interfața serială a programului 

Arduino IDE; (b) afișarea parametrilor 
pe ecranul LCD al modulului integrat.

Fig. 6: Temperatura și umiditatea relativă înregistrate la data de 31 august 
2020 în Ploiești, România, prin intermediul interfeței on-line.

continuare în pag. [ 26 ] 
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într-o rețea extinsă ar putea constitui un 
prim pas important în transparentizarea 
proceselor industriale, activităților eco-
nomice şi activităților antropice, care 
au impact important asupra sănătății 
comunităților umane şi bunăstarea oa-
menilor pe termen lung.

Acest articol reprezintă contribuția elevilor 
Brianna Alexandra Stan, Maria Isailă, 
Andrei Onuț, Mihnea Gabriel Şteiu, 
Bogdan Bănuță care au participat la 
Şcoala de Vară de Ştiințe şi Tehnologie 
de la Măgurele la programul celei de-a 
doua ediții, în cadrul temei propuse, sub 
îndrumarea lui Radu-Florin Andrei în ca-
litate de mentor. Echipa a realizat, testat 
şi optimizat modulul de monitorizare a 
parametrilor climatici şi a principalilor 
agenți poluanți ai aerului prezentat în 
acest articol.
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- Study on effects of the entry into 
force of the global 0.5% fuel oil sul-
phur content limit on human health, 
MEPC 70/INF.34, 19 August 2016

[7]  Acute Effects of Ambient Particulate 
Matter on Mortality in Europe and 
North America: Results from the 
APHENA Study - Evangelia Samoli

[8]  Contribuții la cercetarea raportu-
lui dintre poluarea aerului cu oxizi 
de azot și impactul asupra vieții - 
Lavinia Andrei, Aurel-Ioan Cherecheş, 

Doru-Laurean Băldean, a-VIII-a 
Conferință Internațională „Profesorul 
Dorin Pavel - fondatorul hidroener-
geticii româneşti” Cluj Napoca, 2018. 

y Elevi: Brianna Alexandra Stan
Liceul Teoretic „Traian Lalescu” 

Hunedoara 

Maria Isailă
Complexul Educațional  
Laude-Reut, București 

Andrei Onuț
Colegiul Național „Ion Luca 

Caragiale”, Ploiești 

Mihnea Gabriel Șteiu
Liceul Teoretic „Petru Maior”, 

Gherla 

Bogdan-Mihail Bănuță
Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, 

București

y Mentor: Radu-Florin Andrei 
Institutul Național pentru Fizică și 

Inginerie Nucleară - Horia Hulubei 
și Universitatea Politehnică din 

București

La 22 noiembrie 2020 s-a desfăşurat, on-line, ediția competiției 
ROSEF 2020 de proiecte de cercetare şi de inginerie pentru 
tinerii elevi din colegii şi licee. În faza finală s-au înscris 23 
de proiecte din toată țara.

Centrul Alexandru Proca (din cadrul Institutului Național 
de Cercetare-Dezvoltare în Ingineria Electrică - Cercetări 
Avansate) de inițiere în cercetarea ştiințifică a tinerilor elevi 
a fost prezent cu 8 echipe, cucerind 3 medalii de aur şi 5 
medalii de argint.

În continuare sunt prezentate temele, autorii, liceele sau co-
legiile de unde provin (sau echipele), cât şi medaliile cucerite.

De menționat că toate cele 8 teme au intrat în barajul final 
din ianuarie 2021, care a stabilit echipele şi temele care vor 
merge la competițiile internaţionale din 2021; ISEF 2021 
(SUA), INESPO 2021 (Olanda), cât şi competițiile din Tunis 
şi Abu Dhabi. Toate aceste competiții din acest an se vor 
desfăşura, după cum au stabilit organizatorii, on-line, din 
cauza pandemiei.

Din pagina următoare vă prezentăm rezultatele obţinute şi 
performanţele atinse de tinerii noştri români.

y Dr. Ing. Mircea Ignat

continuare din pag. [ 25 ] 

Cronică privind finala olimpiadei ROSEF 2020

Olimpiada Naţională de Fizică

În anul 2021, sub egida Societăţii Române 
de Fizică, (http://www.srfizica.ro/con-
cursuri.php), împreună cu Facultăţile de 
Fizică din centrele universitare de la Iaşi, 
Cluj, Timişoara şi Bucureşti, în parteneriat 
cu Fundaţia eMAG (www.fundatiaemag.
ro), cu sloganul “HAI LA OLIMPIADĂ”, 
se desfăşoară Olimpiada Naţională de 
Fizică (SRF-ON), concursurile cu tema-
ticile respective fiind dedicate elevilor 

din clasele a VI-a până la clasa a XII-a.

Calendarul acestor concursuri este 
următorul: etapa locală în luna martie, 
etapa judeţeană în luna aprilie şi etapa 
naţională în luna mai. Pe platforma de 
comunicare http://www.srfizica.ro/con-
cursuri.php se afişează ultimele noutăţi, 
rezultatele obţinute la diferite etape.

Scopul acestor concursuri este de a 
atrage elevii către fizică, de a stimula 

competitivitatea, urmărind constituirea 
lotului naţional de olimpici la fizică pentru 
a participa la Olimpiadele Internaţionale 
de Fizică.

Concursurile fiind în desfăşurare, pe pa-
ginile de internet prezentate se regăsesc 
toate informaţiile necesare.

y Mitică Drăgușin, Președinte 
Societatea Română de Fizică
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Cronică la ultimele performanțe ale membrilor  
Centrului Alexandru Proca de inițiere în cercetarea științifică

Centrul Alexandru Proca pentru inițierea 
elevilor de liceu în cercetarea ştiințifică a 
fost creat în 2012, în cadrul INCDIECA 
(Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare în Ingineria Electrică – Cercetări 
Avansate). Despre structura, organizarea 
şi performanțele acestui centru ce include 
elevi de elită din colegiile şi liceele de 
performanță – Colegiul Tudor Vianu, Liceul 
Internațional de Informatică Bucureşti, 
Colegiul Mihai Viteazu Bucureşti, Colegiul 
Spiru Haret etc. – au mai apărut articole 
în CdF, în perioada 2014-2016.

În articolul de față vom vorbi de ultimele 
performanțe, cum ar fi premiul obținut la 
ISEF (International Science and Engineering 
Fair, mai 2020, Los Angeles – competiție 
desfăşurată online din cauza pandemi-
ei), medaliile obținute la competiția de 
proiecte de cercetare (practic o finală 
pe România) ROSEF 2020, şi barajul 
care a urmat pentru calificarea la ISEF 
2021,care de asemenea se va desfăşura 
online, din acelaşi motiv pentru care s-a 
desfăşurat şi în 2020.

O primă performanță deosebită a fost 
obținută în 2020 la cea mai mare competiție 
de proiecte de cercetare ISEF mai 2020, 
Los Angeles (dar desfăşurată online; după 
ce aveam toate formele făcute pentru 
plecare în SUA, totul a fost suspendat), cu 
proiectul: A Bionic Study on the Legs of 
Insects with the Applications in MEMS 
(Microelectromechanics), obținut de doi 

elevi ai Liceului Internațional de Informatică 
din Bucureşti, Eric Druțu-Danciu şi Mihai 
Mitrea, care au realizat şi microroboți 
tip miriapod, cu deplasare prin vibrații 
mecanice. Mai jos, imaginea cu cei doi 
membri ai echipei, aşa cum a fost postată 
pe site-ul rezultatelor competiției, unde 
proiectul a obținut un premiu 3 pe topica 
Engineering, după un proiect american 
şi unul german, un rezultat pe care îl 
consider foarte bun. De menționat: cei 
doi elevi au primit invitații de la unele 
universităţi americane sau europene de 
top, în timp ce acest gen de olimpiadă nu 
este recunoscut de Ministerul Educației!! 
Sunt recunoscute tot felul de olimpiade 
naționale fără impact internaţional, dar 
acest tip de olimpiadă care adună cam 
2000 de finalişti din toată lumea cu cele 
mai bune 1200 proiecte, nu! Deşi mulți 
dintre finaliştii la această competiție 
primesc invitații de a deveni studenți la 
universități aflate în primele 500, la noi 
universitățile sunt complet imune! Suntem 
desigur în mentalitatea lui „Acum nu e 
momentul!” (vezi şi volumul de carica-
turi al regretatului Mihai Stănescu din 
1990!)… şi uite aşa, ne întrebăm cum 
de ne pleacă elitele…

La competiția finală ROSEF 2020, olim-
piadă de proiecte de inginerie şi cerce-
tare, Centrul Alexandru Proca a obținut 
cele mai bune rezultate de la înființare: 
3 medalii de aur şi 5 medalii de argint.

Medalii de aur

1. Iulia Costache, colegiul Spiru Haret, 
clasa a XII-a, Biometria degetelor cu 
aplicații în psihiatrie. Coordonatori: 
Dr. Psihiatru Doina Paşoi, Dr. Ing. Mircea 
Ignat.

2. Eric Druțu-Danciu, Mihai Mitrea, Liceul 
Internațional de Informatică, clasa a XII-a, 
un studiu bionic asupra picioarelor 
de insectă cu aplicații în MEMS. 
Coordonator: Dr. Ing. Mircea Ignat. 
Este acelaşi proiect şi aceeaşi echipă 
care a obținut şi premiul ISEF 2020 şi 
şi-a continuat proiectul de cercetare.

3. Natalia Ionescu, Colegiul Mihai 
Viteazu București, clasa a XI-a, 
Formularea unor probleme privind 
aplicațiile electroosmozei și ale 
efectelor electrocinetice.   
Coordonator Dr. Ing. Mircea Ignat
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Cinci dintre proiectele care au obținut 
medalii la Rosef 2020, au obținut după 
barajul din ianuarie 2021 şi dreptul de 
participare la ISEF 2021 (participa-
re online din motive ştiute):    
1. Iulia Costache, colegiul Spiru 
Haret, clasa a XII-a, Biometria de-
getelor cu aplicații în psihiatrie; 
2.  Eric Druțu-Danciu, Mihai Mitrea, Liceul 
Internațional de Informatică, clasa a XII-a, 
un studiu bionic asupra picioarelor 
de insectă cu aplicații în MEMS; 
3.  Natalia Ionescu, Colegiul Mihai Viteazu 
București, clasa a XI-a, Formularea unor 
probleme privind aplicațiile electroosmo-
zei și ale efectelor electrocinetice; 
4. Robin Bucur Portase, Medeea Şovei, 
Colegiul Mihai Viteazu București, clasa 
a XI-a, Formularea unei teme bioni-
ce de cercetare privind microactuții 
biologice cu aplicații în MEMS; 
5.  Eva Savin, Adrian Chivulescu, Colegiul 
Mihai Viteazu București, Clasa a XII-a, 
Aspecte privind actuația electrochi-
mică.

4. Eva Savin, Adrian Chivulescu, 
Colegiul Mihai Viteazu București, 
Clasa a XII-a, Aspecte privind 
actuația electrochimică.    
Coordonator: Dr. Ing. Mircea Ignat.

5. Iosif Michineci, Colegiul Sf. Sava, 
Clasa a X-a, Aspecte teoretice și 
experimentale privind cutremurele. 
Coordonator: Dr. Ing. Mircea Ignat.

O imagine  din timpul desfăşurării 
experimentelor pe o structură la încercări 
de şoc realizată de autor.

Medalii de argint

1. Alexandru Mihai, Colegiul Tudor 
Vianu, clasa a XII-a, Studiu teoretic 
și experimental privind nanotuburile.

2. Ştefan Ursu, Colegiul Nicolae 
Titulescu Brașov, Aspecte teoretice 
și experimentale privind efectul 
geometriei variabile pentru creșterea 
eficienței portanței în aeronautică.

De menționat că Ştefan Ursu cucerise 
la ISEF 2019, Pheonix, tot locul 3 la 
topica Engineering cu un alt proiect: 
Microsenzori de control al orientării 
pentru nanosateliți !

3. Robin Bucur Portase, Medeea Şovei, 
Colegiul Mihai Viteazu București, clasa 
a XI-a, Formularea unei teme bionice 
de cercetare privind microactuții 
biologice cu aplicații în MEMS.  
Coordonator: Dr. Ing. Mircea Ignat

y Dr. Ing. Mircea Ignat, 
Coordonatorul Centrului  

Alexandru Proca

O imagine cu membrii Centrului 
Alexandru Proca la un seminar 

despre empato literature (ca metodă 
de stimulare a creativității).

Medalii și performanțe în fiecare an, 
dar un bilanț care ar trebui să dea de 
gândit guvernanților și politicienilor: 

9 din 10 elevi de elită pleacă în 
fiecare an din ţară!
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Ascunsă în spatele modernei Facultăți 
de Chimie, se află clădirea comparativ 
austeră a Facultății de Fizică din Leipzig. 
Instituția reflectă perfect atmosfera în-
tregului oraş: corpurile principale sunt 
de o arhitectură modernistă gri monoton 
care devin în special deprimante iarna, 
două clădiri anexe dinaintea războiului 
contrastând într-un mod plăcut cu an-
samblul, şi, în final, tot complexul înve-
cinat pe o latură cu grădina botanică, iar 
pe alta cu un parc masiv. La facultate 
se poate ajunge şi prin spate, fără să 
fie nevoie să traversezi chimia, dacă vii 
dinspre Institutul de fizică teoretică, treci 
pe lângă biblioteca medical-ştiințifică şi 
intri pe strada liniştită, pavată cu piatră 
cubică, care separă parcul de grădina 
botanică. Trecând prima dată pe lângă 
biblioteca deschisă relativ recent, ghidul 
meu, un teoretician care mă servise cu 
ceai mai devreme, se plângea că toa-
te cărțile strânse de-a lungul timpului 
în institut fuseseră ‘confiscate’ pentru 
colecția bibliotecii.

Tot în acea bibliotecă, îmi zicea el, trebuia 
să îmi încep cercetările în activitatea în 
Leipzig a unui anume Şerban Țițeica. 
Numele îi era necunoscut, însă după cum 
recunoştea şi el, „dacă a studiat sub 
Heisenberg nu a fost uitat”. Țițeica era 
motivul pentru care alesesem să studiez 
un semestru (şi mai apoi două) în oraşul 
saxon. Mai târziu, aveam să înțeleg despre 
el că a fost o persoană foarte rezervată, 
care probabil nu ar fi apreciat această 
inițiativă. Îmi imaginez acum că, dacă 
aş fi putut cumva să îl întreb, mi-ar fi 
spus că din perioada sa de doctorat, 
tot ce ar fi trebuit să mă intereseze era 
teza sa, Über die Widerstandsänderung 
von Metallen im Magnetfeld.

Eu însă mă credeam într-o aventură, 
ca un fel de “Indiana Jones” al fizicii. 
Venisem în Leipzig şi mă aşteptam ca 
într-o săptămână, maximum, să vizitez 
toate arhivele, să dezgrop toate poveştile 
şi, eventual, să descopăr toate detaliile 
neştiute ale vieții lui. Mă aşteptam să fie 
nevoie să mă lupt pentru toate acestea, 
dar victoria în imaginația mea era facilă, 
luptele erau ca şi câştigate.

Contrar aşteptărilor mele, nu m-am lovit 
de niciun obstacol. Arhivele Academiei 
saxone fuseseră distruse în bombardament 

În Leipzig, pe urmele lui Țițeica

în cel de-al Doilea Război Mondial, însă 
arhivele universității supraviețuiseră. Nu 
m-am lovit nici de obstacole administrative: 
catalogul arhivei este accesibil online, 
iar la fața locului, după puțină căutare, 
am găsit soneria care mi-a făcut legătura 
cu o recepționistă foarte amabilă. Nu a 
trebuit să plătesc nici taxa de scanare 
a documentelor, pentru că mi s-a zis că 
oricum am cerut puține.

Accesul la informație era, aşadar, ne-
îngrădit de vreo birocrație inaccesibilă. 
Întregul proces a fost simplu, dar asta 
nu înseamnă că a durat şi puțin. Vizita 
la arhivă a trebuit programată, iar, pe 
de altă parte, timpul pe care îl puteam 
aloca era mult limitat de studii - factor 
pe care nu îl luasem în considerare. Tot 
atunci începusem şi lucrul la un laborator 
de optică cuantică. Acolo, am avut mai 
multă libertate şi, în acelaşi timp, mai 
multă responsabilitate ca în oricare alt 
laborator în care lucrasem până atunci. 
Munca era fascinantă, solicitantă, iar cu 
fiecare succes apăreau după sine alte 
două probleme ce trebuiau rezolvate.

Acolo - în laborator şi în sălile arhivelor 
şi bibliotecilor - am simțit pentru pri-
ma dată că munca era interminabilă. 
La laborator mă luptam cu stabilizarea 
unui laser folosind o metodă încropită 
de profesorul meu şi cu mine, în lipsa 

unei surse adecvate; la bibliotecă mă 
luptam cu foi matricole şi documente 
scrise în Kurrent, indescifrabilul scris de 
mână încă folosit în Germania în anii ‘30.

Bătând în fiecare zi drumul printre blocu-
rile socialiste spre Facultatea de Fizică, 
iar de acolo pe lângă grădina botanică 
până la biblioteca de ştiințe, începusem 
să mă întreb din ce în ce mai serios care 
era scopul acestui exercițiu. Răspunsul 
mi l-am dat singur, când într-o zi bat la 
uşa biroului profesorului tremurând de 
entuziasm. Reuşisem să obțin o rază de 
lungime de undă stabilă - sigur, multe 
aspecte trebuiau rezolvate încă manual 
şi soluția era încă o improvizație. Nu era 
atât contribuția ştiințifică care mă bucu-
ra: nu era vorba de nicio descoperire, 
reuşisem doar ce reuşiseră atâtea alte 
laboratoare, însă cu constrângeri mari 
de echipament. Nu era descoperirea, 
ci procesul dezvoltării în sine care mă 
entuziasma, conştiința că am putut să 
contribui la o mică parte dintr-o viitoare 
descoperire în domeniul atomilor Rydberg.

Pentru studiul arhivelor era la fel: îmi 
dădusem seama între timp că aceleaşi 
arhive pe care eu le consultasem, le 
consultase deja şi Maria Țițeica, fiica 
savantului. Efortul meu era practic fără 
folos, dar nu îmi mai păsa de asta. Îmi 
păsa că am putut să reconstitui viața 

Portret al lui Şerban Țițeica la 60 de ani,  
aflat la arhivele Universității din Leipzig
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prin Leipzig a unui celebru savant, reuşind poate să înțeleg 
măcar o mică parte din viața acestuia - şi înțelegând-o cu 
atât mai bine pe a mea în acest proces.

Într-un text nepublicat al academicianului, el scria: „Esențial 
pentru mine este ca absolventul să părăsească băncile facultății 
cu ideea clară că fizica este un tot unitar. Aceasta nu înseam-
nă că el trebuie să fie o enciclopedie vie. Enciclopedia este 
exact contrarul modelului pe care îl propun: ea este o suc-
cesiune de articole disparate, neconectate între ele, pe când 
ceea ce cer eu este tocmai viziunea clarã a conexiunilor care 
existã între diversele capitole ale fizicii.” În cursul anului meu 
de studii petrecut la Leipzig, am schimbat o multitudine de 
cursuri. Într-un singur an am trecut prin mai multe schimbări 
de direcție academică decât trecusem până atunci în cei doi 
ani precedenți la un loc. Pentru mine acesta a fost un semn 
de maturizare. Nu mai era mulțumitor să fac o temă şi să 
memorez informații fără să le aplic mai târziu. Aceste des-
coperiri personale m-au făcut să rezonez profund cu citatul 
reprodus mai sus, ajungând să îmi asum acest model ca un 
ideal de urmat. Consecințele au fost aici de două feluri: pe 
de o parte, am devenit mai selectiv cu informațiile pe care 
le consum, abandonând abordarea superficială pe care o 
practicam la începutul studiilor mele, pe de altă parte, am 
început să văd conceptele din fiecare domeniu al fizicii ca 
părți integrale ale unui tot unitar, pe care apoi sunt liber să le 
folosesc în domeniile de interes pentru mine.

În timpul investigațiilor mele asupra lui Țițeica, am făcut greşeala 
să cred că în mine pot regăsi o parte din el. Tentația era mare: 
absolvisem acelaşi liceu, studiam fizica, în Dubna fusesem (nu 
vice-director, ce-i drept, dar măcar stagiar), iar acum păşeam 
pe aceleaşi holuri pe care păşise el, în Leipzig. Primul motiv 
pentru care astfel de gânduri nu îşi aveau rostul era pentru că, 
să fim cinstiți, nu voi putea concura niciodată cu Țițeica. Al 
doilea, mi-am dat seama că o astfel de comparație nici nu ar 
avea sens. Această considerație este cu deosebire valabilă în 
comunitatea ştiințifică. Într-un context în care fizica evoluează 
incredibil de repede, problemele pe care un cercetător le va 
rezolva vor fi foarte diferite în natura lor de cele ce trebuie 
rezolvate 10 ani mai târziu. Parcursul fiecărui cercetător este 
unic, iar cei care sunt orbiți de visul de a egala un Heisenberg, 
un Pauli sau, de ce nu, un Țițeica, sunt condamnați la a nu 
depăşi paradigma în care ei se situau.

y Luca Mihăilescu, 
Universitatea din București

Scurtă notă biografică 

Luca Mihăilescu este fizician absolvent al Facultății de Fizică 
din cadrul Universității din Bucureşti, cu experiență ştiințifică 
în laboratoare din Germania, la Felix Bloch Institut în Leipzig, 
şi Rusia, la Flerov Laboratory of Nuclear Reactions. Dedicat 
valorilor societății deschise şi democrației, Luca este implicat 
în cercetări în domeniul sociodinamicii, prin care speră să 
contribuie la transparentizarea şi fundamentarea ştiințifică 
a algoritmilor big data. Pentru el, fenomenele sociale nu pot 
avea niciodată o explicație simplă, dar, fără îndoială, pot avea 
explicații, accesibile numai prin investigarea în profunzime a 
realităților sociale. Luca are o experiență îndelungată în dezba-
teri academice, organizând în 2016 o competiție de dezbateri 

pentru elevii români şi participând în 2019 la Campionatul 
European de Dezbateri Academice, experiență care i-a permis 
să îşi dezvolte cunoştințe atât în domeniul socio-politic, cât şi 
al economiei. În prezent, Luca este co-fondatorul şi directorul 
Pythia Sociodynamical Technologies, o companie dedicată 
cercetării şi dezvoltării în domeniul fizicii sociale.

Curriculum vitae, aflat la arhivele Universității din Leipzig

Declarație a lui Țițeica în care se angajează să țină sfântă 
libertatea științifică
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Cronicile de la Măgurele: Amintiri de dinainte de 1 Septembrie 1949. 
O trilogie
În partea a doua a numărului curent, vă introducem în lumea primului Institut de la Măgurele, înființat acum circa 125 de 
ani. Prevedere testamentară a boierului de rangul I din Oltenia Ioan Oteteleşanu, a „prins rădăcini” pentru 50 de ani şi 
credem că a continuat cu cinste pentru încă peste 70 de ani de tradiție didactică şi ştiințifică.

În 2021 vom avea o „triplă conjuncție”: Ioan Oteteleşanu, născut la 1796, Horia Hulubei, născut la 1896 (anul descoperirii 
radioactivității naturale) şi Institutele de Cercetare-Dezvoltare de pe Platforma de Fizică de la Măgurele, înființate în 1996.

Aurora Ștefu – absolventă a Institutului Oteteleșanu

Veneam destul de des la Măgurele. 
Eram fascinat de istoricul Institutului 
de Fizică Atomică (IFA), de ceea ce au 
fost cândva vechile clădiri, în special 
Castelul, inclusiv lacul inspirator, se 
pare, al „poetului nepereche”. Clădirile 
au găzduit mai mult de cinci decenii 
Institutul Oteteleşanu, celebra Şcoală de 
fete, pregătite pentru a deveni „cu bune 
nume de familie, fără pretenții sau lux”, 
aşadar gospodine, soții şi mame de bune 
condiții morale. Institutul, condus de Ioan 
Slavici, directorul de studii şi de soția 
scriitorului, directoarea propriu-zisă, a 
devenit o variantă concurențială la Şcolile 
normale ale vremii. Fascinația mea era 
dublată şi de faptul că sora bunicii mele 
materne, Aurora Ştefu (n.1888 – d.1960), 
fusese elevă a prestigiosului Institut. 
Am câteva mărturisiri ale dumneaei, 
în special, respectul pentru domnul 
director Slavici, care îndemna elevele 
ca pe timpul vacanțelor să-i scrie despre 
cum îşi petrec timpul, în raport cu cele 
învățate la şcoală. La fiecare scrisoare 
scrisă săptămânal, directorul răspundea 
prin scrisori în care opinà asupra celor 
mărturisite şi sfătuia cum să se implice 
în muncile casnice sau agricole. Fiind în 
relații de strânsă legătură cu tatăl Aurorei, 
Nicolae Ştefu, primul învățător la cea 
dintâi şcoală confesională ortodoxă din 
comuna Şiria, Ioan Slavici avea o mai 
mare aplecare asupra elevei sale, care 
se îndeletnicea în special cu muzica 
şi arta plastică. Am avut prilejul să 
răsfoiesc cele 10-12 scrisori semnate 
de celebrul director, scrisori care s-au 
pierdut, din nefericire, imediat după 
moartea Aurorei Ştefu (fapt petrecut 
în Bucureşti la Spitalul Fundeni, în 
urma unei operații). Locuia în acei ani 
ai studenției mele pe str. Austrului, iar eu 
şi sora mea – studentă la medicină – şi 
care o îngrijise la spital, locuiam vis-à-
vis de locuința ei. În scrisorile amintite 

figurau îndemnuri încurajatoare, laude 
chiar, precum şi sfaturi utile ce urmau 
a fi aplicate. Îmi amintesc tactul psiho-
pedagogic, încurajările domnului director 
Slavici ce străbăteau conținutul acelor 
scrisori. Deşi nu dețin datele exacte 
ale parcursului şcolar al surorii bunicii 
mele, apreciez că, intrând în Institut 
după împlinirea vârstei de 12 ani – regulă 
de admitere, acest fapt se petrecea 
în anul 1900 sau 1901, iar absolvirea 
având loc, cu aceeaşi aproximare, în 
anul 1905 sau 1906. Bucurându-se 
de o specială apreciere referitoare la 
nivelul pregătirii, în special la disciplinele 
muzică şi desen/pictură, este reținută 
după încheierea studiilor ca pedagog 
în aria disciplinelor în care îşi dovedise 
aptitudinile. Rămâne în Institut până 
în anul 1908, efectuând şi o excursie 
cu şcoala la Mangalia, de unde, după 
schițele luate în port, realizează un tablou 
interesant, aflat în posesia noastră şi pe 
care îl reproducem în articolul de față. Nu 
lipsit de interes al artei de şevalet este şi 
un strălucit portret, intitulat „Țigăncuşa”, 
care trădează cunoştințele Aurorii Ştefu 
dobândite la cursurile Şcolii de bele-arte 

pe care le urmase. În anul 1906 participă 
la Expoziția Generală Română prilejuită 
de sărbătorirea a 40 de ani de domnie 
a Regelui Carol I, care a avut loc în 
Bucureşti în Parcul Carol din Dealul 
Filaret. În fotografia Grupului românilor 
arădeni şi macedoneni (aromânii din 
spațiul Macedoniei sârbeşti - n.n.), 
participanți la marele eveniment, eleva 
Aurora Ştefu era prezentă, împreună 
cu tatăl ei şi alături de marii politicieni 
ai vremii: Vasile Goldiş, Ştefan Cicio-
Pop, Ioan Russu – Şirianu, dar şi de 
oameni de cultură, precum George 
Coşbuc (colaborator al „Tribunei” din 
Arad), Octavian Goga (care cu acel prilej 
se logodise, la 6 iunie, cu Hortenzia 
Cosma, fiica preşedintelui Băncii „Albina” 
din Sibiu), Ilarie Chendi, Emil Monția şi 
distinsul învățător Iosif Moldovan. Ca 
elevă la Institutul Oteteleşanu, participă 
la competiția de pictură, dar nu s-a 
putut ridica la nivelul lui Arthur Verona 
sau Octavian Şmighelschi care au fost 
premiaţi. În acest mare grup arădean a 
participat şi o formație corală a plugarilor 

Aurora Ştefu (1888 – 1960),
absolventă a Institutului Oteteleșanu

Aurora Ştefu – voluntară a Crucii 
Roșii Române (București, 1944)
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Eugenia Mihăilescu – Absolventă a Institutului Oteteleșanu

Vornicul Ioan Otteteleşanu avea în 
comuna Măgurele – Ilfov un parc imens, 
în mijlocul căruia se afla un castel cu 
două turnuri.

În faţa castelului, erau două clădiri 
mari. Între ele apărea o alee străjuită 
de trandafiri. În stânga aleii, erau 
copaci bătrâni şi un grup de castani, 
ale căror crengi cu flori, primăvara, 
păreau candelabre cu sute de torţe 
aprinse. În dreapta aleii, se găsea 
sala de festivităţi şi puţin mai sus era 
o seră de o frumuseţe rară, îngrijită de 
horticultorul neamţ – domnul Hauk, cu 
fiicele sale.

În spatele castelului, se întindea o peluză 
cu multe flori. Peluza era înconjurată 
de două alei ce coborau spre un lac 
artificial. În stânga peluzei, se afla între 
copaci chioşcul în care I. Slavici a scris 
nuvela „Moara cu noroc”. Scriitorul a 
locuit aici pentru că soţia sa a fost 
directoarea şcolii. Pe malul lacului era 
un izvoraş, aşezat între doi lei mari, 
de fier. Alături, pe o mică colină, se 
înălţa un alt chioşc. În acest chioşc, 
Mihai Eminescu a scris „Scrisoarea 
IV”. Poetul, impresionat de oglindirea 
castelului în lac, la apusul soarelui, a 
imortalizat momentul în versurile:

„Stă castelul singuratic, oglindindu-se 
în lacuri.

Iar în fundul apei clare doarme umbra 
lui de veacuri;

Se înalţă în tăcere dintre rariştea de brazi,

Dând atâta întunerec rotitorului talaz” 

(1 – IX – 1881).

Aleile înconjurau lacul şi se îndreptau 
spre fundul parcului printre brazii uriaşi, 
ce-şi îndreptau semeţ vârfurile spre 
cer. Printre brazi, primăvara, apăreau 
pretutindeni toporaşi şi ghiocei.

Ioan Otteteleşanu, după moartea pre-
matură a tinerei sale fiice, în amintirea 
ei, a înfiinţat aici o şcoală de fete, cu 
internat. Şcoala a fost pusă direct sub 
patronajul Academiei Române.

La deschiderea şi închiderea fiecărui an 
şcolar participau foarte mulţi academicieni 
(Mihail Sadoveanu, I. Al. Brătescu-
Voineşti, Ionel Teodoreanu, Frunzetti 
etc.). Şcoala era încadrată cu profesoare 
foarte bune. Majoritatea erau asistente 
sau conferenţiare universitare.

Eugenia Mihăilescu, iulie 2006

În perioada 1939-1947, directoarea 
şcolii a fost Maria Rodoş Păunescu-
Ulmu, cu studiile făcute la Sorbonna. 
Doamna Directoare, mână de fier, a 
reuşit printr-o conducere înţeleaptă să 
depăşească toate greutăţile survenite: 
cutremur, război şi perioada grea de după 
război. Din colectivul cadrelor didactice, 
s-au remarcat doamnele profesoare: 
Lavinia Ionescu-Muscel (limba română), 
Ica Teohari (pedagogie), Papatanasiu-
Ţilenschi (muzică), Maria Mehtupciu 
(matematică), Mitru (istorie). Distinsa 
doamnă Ana Stănică, profesoara de 
geografie, cu ocazia predării graniţelor 
României, a avut curajul să afirme că 
Basarabia este pământ românesc care 
ne-a fost furat. Afirmaţia a plătit-o scump, 
a plătit-o cu viaţa. A murit în închisoare. 
Colectivul de cadre didactice a urmărit 
să insufle elevelor dragoste de pământul 
ţării, de trecutul de luptă al poporului 
nostru, de religia noastră şi mândria 
de a spune oricând şi oriunde „sunt 
româncă”.

În 1948, şcoala a fost transferată de la 
Măgurele la Bucureşti, în localul fostului 
liceu Carmen-Silva.

y Eugenia Mihăilescu, elevă a 
ultimelor promoţii  care au terminat 

școala de fete la Măgurele

Text preluat din broşura omagială “50 
de ani de chimie nucleară la Măgurele”, 
2-4 Iulie 2001

Eugenia Mihăilescu (1927 - 2007), elevă a Institutului Ioan Oteteleșanu.  
Şcoala Normală de Fete, între 1936-1944
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Cotrobăind prin trecutul plin de fiori ai anilor de şcoală, am 
dat peste dragi amintiri țâşnind afară în adevărate coloane 
de lumină şi căldură. A reînviat o lume de mare frumuseţe 
trăită în Şcoala Normală, o şcoală a minţii şi a inimii, şcoală 
emblematică pentru învăţământul românesc din acel timp.

Într-o ambianţă binecuvântată de Dumnezeu mi-am început 
cursurile pregătirii mele profesionale, perioadă de care mă 
leagă cele mai frumoase amintiri din timpul şcolii. Un castel 
şi împrejurimile ca de vis dăruite de Ioan Oteteleşanu în co-
muna Măgurele, lângă Bucureşti, au fost spaţiile ideale pentru 
viitoarele învăţătoare.

În aceste spaţii încărcate de parfumul unor vremuri de stră-
lucire, pe când România a avut o culoare şi o individualitate 
deosebită, doamna Elena Oteteleşanu organizase petreceri 
fastuoase, dar şi întâlniri ale artiştilor şi scriitorilor, de multe 
ori patronate de „Junimea”, întâlniri evocate în multe scrieri 
sau lucrări de artă.

Aici a fost locul cel mai îndrăgit de marele nostru poet Mihai 
Eminescu. Aici se refugia de patimile politice ale „Timpului” şi 
îşi găsea izvorul de inspiraţie pentru multe dintre poeziile sale. 
Acest loc a fost binecuvântat şi de prezenţa lui Ioan Slavici 
care, mai apoi, a pus bazele unei instituţii de învăţământ unic 
în ţară şi în Europa, vestit şi în anii când eu i-am urmat cur-
surile, din 1944 şi până la reforma învăţământului din 1948.

Castelul din Măgurele, aşa cum l-am apucat şi eu, era încon-
jurat de un teren de o rară frumuseţe. Într-o parte era parcul 
şi în cealaltă parte era grădina, pe care Ioan Oteteleşanu, în 
1847, le încredinţase pentru amenajare renumitului arhitect 
peisagist Carl Friedrich Wilhelm Meyer, fostul director al gră-
dinilor imperiale din Viena, cunoscut la noi pentru amenajarea 
Grădinii Cişmigiu şi a Parcului din Şoseaua Kiseleff. Renumitul 
arhitect peisagist a creat aici un adevărat rai de frumuseţe. 
În anii când eu am fost elevă acolo, 1944 - 1948, parcul îşi 
păstra prospeţimea frumuseţii, era foarte bine întreţinut sub 
îngrijirea domnului Nicolae, agronomul şcolii.

În parc, printre copacii seculari, era o peluză care cobora de 
la castel până la lacul mereu împrospătat de un izvor, adus de 
la distanţă mare, „frate geamăn” cu cel din Cişmigiu şi botezat 
la fel: „Izvorul lui Eminescu”. Mă consider norocoasă pentru 
că în aceşti ani am călcat pe aceleaşi alei pe care se plimba 
Eminescu şi am trăit în castelul care i-a inspirat versurile din 
Scrisoarea IV: „Stă castelul singuratic oglindindu-se în lacuri 
/ Iar în fundul apei clare, doarme umbra lui de veacuri”, am 
respirat aerul în aceeaşi atmosferă de magică reverie ca cea 
din poezia „Somnoroase păsărele” unde imaginea lacului ca o 
oglindă te cucerea prin fermecătoarea-i frumuseţe, în timp ce 
„Peste-a nopţii feerie / Se ridică mândra lună” şi aici „Totu-i 
vis şi armonie”.

Şi multe vise am avut şi noi atunci... şi multe comori de fru-
museţi ne-au umplut viaţa de şcolar. De pe imensa terasă a 
castelului aflată la etajul întâi, o mare parte a corului şcolii, 

dirijat tot de noi, răsuna: „La mijloc de codru deeeees…”, 
iar alte două grupuri corale aflate în locuri diferite în parc 
răspundeau pe rând: „La mijloc de codru deeeees”… “De 
codru deeees…”. Sunetul final se unea într-o prelungire plină 
de armonie care răsuna în tot parcul şi îmi răsună în piept şi 
acum cu aceeaşi puternică emoţie.

În imediata apropiere, în partea dreaptă, era „ascunzătoarea” 
lui Mihai Viteazul, cum rămăsese în amintirea urmaşilor. În 
preajma lacului erau cele două chioşcuri, al lui Eminescu şi al 
lui Slavici, vopsite în alb strălucitor şi încărcate de ghirlande de 
flori. În anii următori s-au mai făcut şi alte adaosuri: Statuia lui 
Eminescu, opera sculptorului Mihai Onofrei, executată după 
fotografia lui Eminescu făcută de pictorul-fotograf polonez 
Franz Duschek. Au mai fost adăugate şi corpuri noi de clădire.

În cealaltă parte a castelului era grădina care putea să te 
trimită cu gândul la frumuseţile Raiului. Era străbătută de alei 
mărginite de flori, din loc în loc cu arcade de lemn, vopsite în 
alb, pentru trandafiri căţărători care formau adevărate bolţi. 
Erau şi două bazine cu peşti exotici şi înconjurate de flori de 
origine mediteraneană. În imediata apropiere este o frumoasă 
biserică cu hramul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, pic-
tată de Gheorghe Tattarescu în anul 1853. Pe vremea când 
eram elevă, în această biserică corul şcolii noastre dădea 
răspunsurile la Sfânta Liturghie.

Experienţa lui Slavici la Măgurele se număra printre cele mai 
interesante din istoria învăţământului românesc. De aici s-au 
inspirat pentru organizare toate şcolile care pregăteau învă-
ţători. Multe din cele puse ca temei de I. Slavici au dăinuit 
până în anii schimbărilor aduse de reforma învăţământului 
din 1948. Aici, în acest cadru romantic al secolului al 19-lea, 
ca şi pe vremea lui Ioan Slavici, noi, elevele, aveam într-un 
singur perimetru toate clădirile cu toate dotările necesare, 
dormitoare, cantină, şcoală de aplicaţii şi biserică. Pe atunci 
se putea vorbi de o altă dimensiune a şcolii. Era mult profesi-
onalism, dăruire şi talent. Se punea mare accent pe formarea 

Dragi aduceri-aminte

Castelul, peluza și lacul
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personalităţii, căci personalităţile se formează după modelul 
personalităţilor. Ţinuta profesorilor îţi impunea să-i crezi pe 
cuvânt. Profesorii vorbeau clar, convingător, precis. Ei au ştiut 
să treacă peste dificultăţile economice, capriciile politice, au 
avut idealuri pe care le-au urmat în pofida piedicilor. Elita 
intelectualităţii româneşti s-a datorat lor. Aceste şcoli asigu-
rau o pregătire complexă celor care trebuiau să fie adevăraţi 
apostoli ai neamului, alături de preoţii satelor.

Pe lângă orele de cultură generală, aveam ore de practică în 
agricultură, la orele de muzică învăţam să cântăm la vioară, 
să dirijăm un cor, învăţam răspunsurile la Sfânta Liturghie, 
aveam ore de croitorie, de gospodărie, de dansuri populare. 
Accentul cădea întotdeauna pe nobleţea profesiei aleasă, pe 
dragostea pentru tânăra generaţie, pe formarea unor calităţi 
morale înalte.

Elita intelectualităţii româneşti s-a datorat lor. Suntem acum 
ceea ce suntem datorită lor, fiindcă ei sunt cei care au cheia 
cu care se deschid orizonturile culturii şi spiritualităţii, dar şi 
cei care oferă un sistem de repere morale.

În anii pregătirii mele, şcolile normale erau adevărate şcoli-
ateliere unde învăţai temeinic profesia, cu o şlefuire adusă 
până la măiestrie, fiindcă este o adevărată artă modelarea în 
marmura vie a caracterului şi a personalităţii. De aceea şcoala 
făcea din fiecare dascăl o personalitate, căci personalităţile se 
formează pe lângă personalităţi, cum spuneam. Eram învăţaţi 
să reuşim prin propriile eforturi, să nu coborâm ştacheta dem-
nităţii, să credem în ceea ce facem. Întreaga noastră activitate 

era clădită pe ideea că aceasta este o profesie cu totul aparte, 
deoarece dascălul lucrează cu cea mai complexă, cea mai 
diversificată, cea mai amplă şi mai sensibilă materie, cu o 
largă gamă afectivă. Şi pentru că sentimentele au o lucrătură 
subtilă, filigranată, au o ţesătură mereu nouă, pregătirea das-
călilor trebuie să fie o artă. Pentru copil, învăţătorul este unic, 
căci îl poartă prin zone de vis, îi dezvăluie “corola de minuni 
a lumii”. Pentru copil sunt importante chiar şi cele mai mici 
fapte care îl definesc ca elev; e important dacă învăţătorul i 
le remarcă, dacă i le acceptă sau nu. Imaginea “Dăscăliței” 
lui Goga îşi are izvorul de inspiraţie din asemenea realităţi.

În următoarea etapă au început bulversările şi în învăţământ ca 
şi în toate domeniile vieţii. Şcoala la care am urmat cursurile 
celorlalţi patru ani era şi ea una vestită, fostul liceu „Carmen 
Sylva” din strada Ştirbei-Vodă, numărul 33, din Bucureşti, 
în imediata apropiere de Cişmigiu, devenită ulterior clădirea 
Conservatorului „Ciprian Porumbescu”. Câteva profesoare 
de la Măgurele ne-au însoţit şi aici şi corpul profesoral s-a 
lărgit cu profesori noi, dar toţi erau formaţi la şcolile care 
au dat profesori remarcabili. Alături de ei, ne-am strecurat 
printre rigorile impuse de politica vremii. Când au putut, chiar 
riscând, ne-au transmis cunoştințe şi sentimente pe şoptite, 
s-au străduit să facă din noi cadre didactice după modelul 
ştiut. Primeam aceste comori împletindu-le cu câte un „ka-
zaciok” ori „Kalinka”, ori cu recunoştinţă pentru tătucul Stalin 
şi pentru URSS-ul eliberator. Frumuseţea deosebită a clădirii, 
dar mai ales frumuseţile în vecinătatea imediată a Cişmigiului 
ne îndulceau viaţa de adolescente dornice să mai tragem cu 
ochiul şi pe la tinerii liceelor din apropiere, Sfântul Sava şi 
Gheorghe Lazăr.

Când eram la sfârşitul ultimului an şcolar, cam prin iunie 1952, 
cu un nou val de prigoană politică a venit hotărârea de a scoate 
din şcoli pe toţi cei cu „origine socială nesănătoasă”. Din cauză 
că părinţii mei erau burghezi, „duşmani ai poporului”, mi-a 
fost situaţia în grea cumpănă. Am scăpat, având diploma de 
absolvent în mână în urma unei împrejurări norocoase, în care 
numai bunul Dumnezeu a ştiut cum a lucrat. Oricum, viitorul 
îmi era blocat şi ca să scap din această situaţie, am cerut 
repartiţia cât mai departe de părinţi. Întâmplător, directoarea 
şcolii, Dumnezeu să-i dea odihnă, era din Bihor şi pentru că ea 
„operase” ajutându-mă să mă „strecor”, mi-a deschis drumul 
spre acea zonă a ţării. Pe atunci nu se punea problema de 
„pile”. M-a ajutat numai pentru că îi plăcuse ei cum am ţinut 
orele de practică la finele anului şi considera că învățământul 
ar pierde o valoare dacă aş fi dată afară din şcoală. Aşa am 
ajuns la Oradea de unde m-am ales cu o experienţă de viaţă 
deosebită faţă de zona de unde veneam. Am fost învăţătoare 
şi profesoară suplinitoare de limba română în comuna Ineu 
de Criş, situată sub un deal, aflată la numai 20 kilometri de 
Oradea, dar cu rădăcini parcă în lumea arhaică.

Heiiii! Unde sunt şcolile acelor vremuri preţuite şi peste hotare 
la care să meargă mulţi dintre cei ce se cred astăzi oameni 
importanţi, dar care nu pot să deosebească bunul simţ de 
mitocănie, valorile de nulităţi, binele de rău, oameni scăpaţi 
pe topoganul inculturii, dar cu doctorate, umflaţi de ridicolul 
împăunării, cu puncte de vedere năucitoare înecându-se în 
mlaştina vorbirii?! Unde sunt vremurile în care existau das-
căli luminaţi care ştiau să formeze caractere, personalităţi 

continuare în pag. [ 36 ] 

Măgurele, 1945, primăvara: de la stânga, Jeni Ologeanu, 
clasa I; Elena Buică, clasa I; Anișoara Niculescu, clasa a III-a; 
Sus: Florica Mustăcioară, clasa I; Margareta Rădulescu, clasa 
a III-a; Nuţi Niculescu, clasa a III-a; clasa I era echivalentă cu 

clasa a V-a din zilele noastre.
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Era unul dintre acei oameni rarisimi cu mâini şi intelect de 
excepţie, cu înţelegere a valorii muncii sale, dar şi a acelora 
pentru care meşterea, cu devotament şi respect pentru insti-
tuţie şi componentele sale care i-au compus istoria - oameni, 
tradiţie, realizări. După o formulă sintetică „a fost un om 
între oameni”. Şi era simpatic… şi se pricepea să repare nu 
numai aparate foto (şcoala IOR!), ci şi pendule, ceasuri, alte 
mecanisme de mare fineţe.

Absolvent al Şcolii Profesionale Metalurgice, I.O.R., Bucureşti 
(promoţia 1948 – 1954), cu o diplomă de absolvire în speci-
alizarea maşini aşchiere, a fost angajat imediat la Institutul 
de Fizică al Academiei RPR, devenit din 1956 Institutul de 
Fizică Atomică.

A lucrat pe Platforma de Fizică de la Măgurele 43 de ani 
neîntrerupt, până la pensionare în 1998.

Astfel, a parcurs la Institutul de Fizică al Academiei, Institutul 
de Fizică Atomică, Institutul pentru Fizică şi Inginerie Nucleară, 
şi în final la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi 
Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” toate gradele profesionale, 
până la Tehnician I şi Asistent-Cercetare.

Dintre realizările sale profesionale merită amintit: Lucrări privind 
aplicaţii mecanice pentru sisteme optice, intervenţii la CIFA-1, 
CIFA-2, lucrări executate în cadrul colectivului de redacţie al 
CSEN, IFA, IFIN, membru în colectivele de organizare a unor 
expoziţii interne şi internaţionale, membru în colectivele de 
editare a cataloagelor de prezentare a Institutului, a produ-
selor industriale, documentare foto, filme, în ultima parte a 
activităţii – membru în colectivul atelierului mecanic al secţiei 
V / departamentului CPR (DRMR).

În cadrul secţiei a VI-a, fosta SAI (Serviciul de Valorificare 
Industrială), SVIC (Serviciul de Valorificare Industrială a 
Cercetării), şefii serviciului/secţiei fiind Ing. Swartz, Ing. Guy 
Ionescu, Ing. Popa Stoica, Dr. Ing. Mihai Bălănescu şi Fiz. 
Dorin Dorcioman – iată un moment de reamintire şi a lor – 
principalele sale activităţi au fost de a participa şi realiza 
subansamble mecanice pentru:

-  sisteme de răcire a sondelor detectoare;
-  pentru instalaţiile de marcare a furnalelor;
-  instalaţii de nivelmetrie (fixă şi urmăritoare);
-  reparaţii şi modernizarea instalaţiilor de gamadefectoscopie 

în scopul prevenirii incidentelor de blocare a suportului 
port-sursă pe traseu;

-  crearea unor dispozitive mecanice pentru fixarea casetelor 
cu filme radiografice în radiografierea îmbinărilor sudate 
la furnale şi preîncălzitoarele de aer cald;

-  participare la realizarea instalaţiei de experimentare tehno-
logii de iradiere echipate cu surse de radiaţii gama Co-60, 
10.000 Ci, IETI-10.000, de producere a POLIFIN-ului.

Domnul Hriţcu va rămâne în mentalul colectiv al comunităţii 
ştiinţifice de la Măgurele şi prin aptitudinile sale comple-
mentare sferei profesionale, şi anume prin specializarea în 
reportaj şi fotografieri în studio şi teren, în domeniul industrial 
şi tehnic, prelucrări de laborator negativ-pozitiv în alb-negru 
şi color, montaje foto.

Se înscrie în pleiada marilor fotografi ai Institutului, începând 
din anii ’60, prin numeroase fotografii de o expresivitate de-
osebită prin care a “înghețat” în timp şi imagine povestea 
Platformei de Fizică de la Măgurele.

Cu siguranţă, la despărţire de drum, am putea pune acest 
epitaf:

„Dacă se va spune vreodată povestea mea…  
să se spună că am umblat cu giganţii.

Oamenii se ridică şi cad precum paiele răscolite  
de vânturile iernii.

Dar numele acestea nu vor muri niciodată.

Să se spună că am trăit în vremea lui Hector…

Să se spună că am trăit în vremea lui Ahile.”

(Ulysses, Iliada – Troy, 2004)

y Corina Anca SIMION, 
Iosif PĂuNICĂ, 

Mitică DRĂGuȘIN, 
Corneliu PONTA

Obituaria

Vasile Hriţcu  
(5 decembrie 1934 – 17 ianuarie 2021)
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respectate şi admirate în viaţa publică, 
cu înalt prestigiu?

La maturitate, fiecare se apleacă pes-
te memoria timpului şi descoperă prin 
ceaţa propriilor amintiri figura blândă a 
primei învăţătoare. Mulţi oameni şi-au 
luat ca model de viaţă figura unui pro-
fesor îndrăgit care l-a impresionat prin 
calitatea şi înălţimea morală, căci omul 
este însetat de valori şi de repere. Trei 
personalităţi mi-au marcat viaţa. Învăţătorul 
Marin Spânu, care a trăit până în cel de 
al 102-lea an, personalitate de excep-
ţie, profesoara de limba română Lavinia 
Ionescu din timpul Şcolii Normale care m-a 
învăluit cu căldură şi cu multă încredere 
în evoluţia mea şi remarcabilul profesor 
universitar de la Cluj, Mircea Zaciu, care 
credea în forţa mea intelectuală. Lor, 
dar şi multor altora care au contribuit la 
formarea mea, le închin cele mai alese 
gânduri şi sentimente, chiar dacă cei 
mai mulţi nu se mai află printre noi, căci 
puntea amintirilor şi sentimentelor urcă 
şi în cer, pentru care nu există graniţă 
sau oprelişte. Vechile tradiţii ale şcolii 
se sting încet-încet, vremurile noi cer 
alte aspecte ale învăţării.

Cu toţii suspinăm după învăţământul 
nostru de altădată, după acei profesori 
care astăzi sunt numai legendă. Nici eu 
nu pot să îmi opresc gândul care îmi 
fuge înapoi pe tunelul amintirilor dragi, 
şi mă tulbură şi astăzi idealurile în care 
am crezut profund şi cărora le-am rămas 
credincioasă până la pensionare. Cu toată 
frumuseţea şi valoarea de altădată, for-
mele vechi ale învăţământului nu mai pot 
acoperi noile cerinţe. Reforma se impune 
stringent, fără să uităm a lua ce este 
bun din tradiţia învăţământului nostru, 
ţinând cont de zicala românească: “O 
dată cu apa din copaie, să nu azvârlim şi 
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din Şiria, dirijor Nicolae Ştefu. După 
încheierea festivităților marelui Jubileu, 
eleva Aurora Ştefu îşi continuă studiile 
la Măgurele până spre sfârşitul anului 
1908, când revine în Ardeal, ocupând 
poziția de educatoare şi apoi de 
învățătoare la Carei, unde, în acelaşi 
an, se căsătoreşte cu învățătorul Toma 
Neamțu. În 1909, în luna iunie se naşte 
prima fiică (Stela - Lavinia) la Dobra, 
Hunedoara, unde destinul familiei a 
adus-o tot în învățământ. Cea de-a doua 
fiică (Dora) se naşte în februarie 1911 la 
Roşcani (Țara Hațegului). Apoi o regăsim 
la Oradea, iar pentru o scurtă perioadă, 
la Cluj. Din motive necunoscute familiei, 
intervine divorțul, dar şi un nou destin 
împlinit în arta cântului ca membră a 
Corului Societății ”Carmen” din Bucureşti 
condusă de marele compozitor şi dirijor 
Dumitru Georgescu Kiriac. După mai 
multe solicitări, se angajează ca solistă 
a Corului Operei Române, profesând aici 
până la pensie. În timpul conflagrației 
mondiale, în Bucureştiul bombardat în 
aprilie 1944, îi moare cea de-a doua fiică, 
Dora, iar Aurora Ştefu intră voluntară ca 
infirmieră la ”Crucea Roşie Română” 
pentru a îngriji răniții. În anul 1960 trece 
la cele veşnice, la vârsta de 72 de ani. 
Rămâne în posteritate, un exemplu de 
devoțiune pentru neam şi pentru slujirea 
artei cântului şi a celei plastice româneşti, 
o talentată educatoare / învățătoare. 
Institutul Oteteleşeanu de la Măgurele, 
suntem siguri, a oferit de-a lungul timpului 
nenumărate astfel de exemple notabile 
printre absolvente.

y Radu Homescu
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copilul”. Nu este de lăsat în ultimul rând 
nici condiţia în care sunt ţinute cadrele 
didactice, ajunse în umilinţă materială.

Tulburată, închei cu o întrebare la care 
tot mai nădăjduiesc răspunsul bun:

Dacă în perioada interbelică s-au găsit 
oameni luminaţi, vizionari care au pus 
bazele şcolii româneşti după modelul 
şcolilor europene, astăzi n-ar mai fi posibil 
să se impună asemenea personalităţi?

Am aşteptat cu încredere şi am scris de 
multe ori despre acest minunat colţ de 
Rai al copilăriei mele. Şi iată că, în ziua 
în care încheiam 88 de ani ai vieţii, am 
primit acest răspuns de la Doamna Dr. 
Inginer Corina Anca Simion care a ţinut 
permanent legătura cu mine.

Rostesc din adâncul fiinţei mele LAUDATIO 
pentru întreg colectivul care a redat viaţa 
CASTELULUI OTETELEŞANU, acestei 
fermecătoare mărturii a istoriei şi cul-
turii neamului nostru, dovada care nu 
poate fi contestată a civilizaţiei care ne 
situează ţara noastră alături de celelalte 
ţări europene, chiar dacă am trecut prin 
vitregiile unor vremuri vrăjmaşe.

Un cuvânt special am de adus ca mul-
ţumire Doamnei Dr. Inginer Corina Anca 
Simion care a luat legătura cu mine, ca 
martor viu al acelor vremuri, şi în fiecare 
vară când soseam în ţară m-a dus să 
vizitez stadiul lucrărilor, să fac fotografii 
şi să cunosc o parte dintre „eroii” acestei 
epopee.

Îi îmbrăţişez pe toţi cu toată căldura ini-
mii şi cu o strălucire specială apărută în 
colţul ochilor.

y Elena BuICĂ - Buni
Toronto-Canada


