
Revista de Fizică, Astronomie, Chimie, Biologie 

14 

Conștiința Științei 
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Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale; 
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova; 

Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „Dumitru Ghiţu” Republica Moldova, 

Scriitorul şi pedagogul Ion Creangă  (1837-1889) 
Intelectual de şcoală germană, Titus Maiorescu (1840-1917) a intuit însemnătatea comunicării între 

oameni, înfiinţând în 1863 societatea „Junimea”. Această oază a comunicării a înlesnit schimbul de idei 
dintre sufletele setoase de cunoştinţe din Ţară. Toţi cei care au frecventat „Junimea” au devenit oameni de 
mare cultură, au influenţat mersul istoriei. La „Junimea” Eminescu l-a întâlnit pe învăţătorul Creangă, cu 
care s-a împrietenit, fenomenul producându-se din motivul că erau înrudiţi sufleteşte, aveau viziuni 
apropiate asupra Lumii. Reproducem câteva pasaje dintr-o scrisoare a lui Creangă către poet: „Vino, frate 
Mihai, vino, căci fără tine sunt străin”; „Această epistolă ţi-o scriu în cerdacul unde de atâtea ori am stat 
împreună, unde mata, uitându-te pe cerul plin cu minunăţii, îmi povesteai atâtea lucruri frumoase... 
frumoase” [Creangă 1990, v. 1, p. 247]. „Ce pacoste să fi trăit pe o planetă acoperită de nori denşi prin care 
să nu se vadă stelele” [Poincare 1983, p. 227]. Eminescu se vedea pe sine în Creangă, regăsea în 
povestitorul de la Humuleşti acea minte nativă trează de ţăran capabilă totdeauna să intuiască soluţia 
problemei ce-l frământa.  Discuţiile lui Eminescu cu Creangă în jurul bojdeucii, se centrau pe temele 
capitale, inclusiv ce este, ce ar putea fi, şi ce ar trebui să fie poporul român. Aceste discuţii menţineau 
flacăra creaţiei mereu aprinsă. Fapt înveşnicit de pictorul Mihai Grecu (1916-1998) în tabloul „Eminescu în 
bojdeuca lui Creangă” [Grecu 1999, p. 60].). 
Există un adevăr axiomatic - se impun în istorie numai popoarele care au un Pom al Cunoştinţelor viguros, 
creat din operele înaintaşilor săi. Şi poporul român are un Pom al Cunoştinţelor măreţ, la baza căruia stau 
creaţiile lui Eminescu, Creangă, Enescu, Brâncuşi, Blaga, Palade, Coandă, Eliade, Iorga, Grigorescu, 
Procopiu, Vieru, Doga, doar câteva nume luate la întâmplare. Menirea şcolii este în a ajuta pe elev să urce 
în Pomul Cunoştinţelor. Când Ion Creangă urcă copilul în copacul cu cireşe al mătuşii Mărioara, în realitate 
el îl urcă în Pomul Cunoştinţelor, al cărui fiecare floare respiră dăinuire. Copacul pilon al lumii leagă partea 
de jos (teluricul) cu cea de sus (celestul),  rădăcinile, partea subterană (pământul şi apa), cu frunzele (aerul 
(cerul) şi focul (soarele)), elementul care leagă cele trei lumi: subterestră, terestră şi celestă şi reprezintă 
Universul.  
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Eroul din povestea  „Harap Alb”, când pleacă în lumea mare îşi ia în calitate de ajutori fiinţele care 
stăpânesc cele patru stihii aristotelice ale lumii (pământul, apa, aerul şi focul): „Stihii a lumei patru, supuse 
lui Arald, / Străbateţi voi pământul şi a lui măruntaie, / Faceţi din piatră aur şi din îngheţ 
văpaie” („Strigoii”, v. 1, p. 104): pe Flămânzilă, care stăpânea pământul, Sătilă, care stăpânea apa, Păsări-
Lăţi-Lungilă, care stăpânea aerul, Gerilă, care stăpânea focul, toţi supravegheaţi de ochiul raţiunii, Ochilă.  
Şi Eminescu, şi Creangă înţelegeau rolul important al şcolii, necesitatea de a ştiinţifica societatea. Orice 
valoare supremă, piere dacă va avea în jur o lume opacă. Pârghia creaţiei nu-şi va găsi punct de sprijin. E 
ca în povestea lui Creangă cu merele bune şi cele rele. Merele bune nu pot să le facă bune pe cele rele 
[„Abecedarul Creangă”, p.48], pe când cele rele le strică pe cele bune.  

Descoperitorul electricităţii Thales (cca 640 î.Hr.-550 î.Hr.), cu vederea slabă, era luat în râs că dă în 
gropi, în timp ce pretindea că vede ce este în Cer. Genialul inventator Arhimede (287 î.Hr.-212 î.Hr.), omul 
care credea în putinţa omului de a schimba Lumea la nivel Cosmic, a fost înjunghiat de un soldat inamic 
necărturar. Vorba unui filozof, nimicul nimiceşte.  

Învăţătorul Creangă avea darul de a electriza auditoriul, zicea Eminescu: „cei mai buni învăţători vor 
rămâne acei care vor şti să-şi electrizeze auditoriul prin voxviva, prin grai şi intuţiune, oricât de aridă ar fi 
de altmintrelea tema ce o tratează” („Dl Jules Ferry, ni se pare...”,  v. 7, p.31). Observa subtil George 
Enescu (1881-1955), în procesul transmiterii cunoştinţelor mai există şi o emoţie a comunicării care cu 
nimic nu poate fi substituită. Scriitorul Spiridon Vangheli (1932) susţine, că Ion Creangă îi învăţa pe copii 
alfabetul cu ajutorul unor litere confecţionate din turtă dulce. Cei care primii însuşeau alfabetul aveau 
fericirea să probeze literele şi la gust. Era o motivaţie foarte serioasă pentru a învăţa. În Germania am văzut 
biscuiţi şi macaroane în formă de litere şi cifre, complete din două sau trei cubuleţe colorate diferit cu 
brânză, care vin să simbolizeze componenţa lăuntrică a particulelor fundamentale - quarkurile (cuvântul 
„quark” în germană însemnând şi brânza adevărată). În felul acesta copii se trezesc de mici cu imaginea 
quarkurilor, particulelor fundamentale care intră în componenţa  particulelor elementare în combinaţie de 
câte două sau trei cu „sarcină de culoare” diferite. Tot în Germania am văzut, pentru copii, căni de 
ceramică de băut lapte în interiorul cărora erau sculptate văcuţe. Astfel copilul se armonizează cu natura, 
vaca pentru el devine animalul sfânt care îl hrăneşte cu lapte, totodată lui i se dezvoltă inteligenţa 
naturalistă. Cel care vizualizează problema o rezolvă mai uşor. Fizicianul britanic William Gilbert (1544-
1603), bunăoară, a construit un model mecanice al Pământului numit „Terrella”, cu ajutorul căruia 
demonstra proprietăţile magnetice reale ale planetei noastre. Acţiunea câmpului magnetic devenea astfel 
vizibilă, făcându-i totodată pe ascultători coparticipanţi la experiment.  
Eminescu vedea rolul profesorului în antiteza profesor – elev (emiţător şi receptor de informaţii). Pedagogi 
cu suflete umane, care să coboare la treapta sufletelor copilăreşti şi să le disciplineze, prin jocuri, să le 
înveţe a iubi orânduiala, avându-l în vedere pe învăţătorul Ion Creangă: „Nu mai întâlnim învăţătorul sever 
şi ţeapăn cu vergile-n mână, ci un suflet uman, care se coboară la treapta sufletelor copilăreşti şi le 
disciplinează, nu le siluieşte. Prin jocuri copii învaţă a iubi orânduiala” („Scrisoare către Gheorghe Chiţu, 
26 mai 1876,  v. 3, p. 484). Învăţarea trebuie să se înceapă de jos în sus, de la simplu la compus: „vom 
lămuri-o de jos în sus, adică de la cele empirice” („Critica raţiunii pure” de Immanuel Kant”, v. 4, p. 350). 
Învăţarea să se facă intuitiv, genetic: „de-aceea regula de-a preda intuitiv însemnează a preda genetic, a le 
face să se nască una din alta; şi naştere, creştere, scădere, în proporţii gradate, fiind şi frumos şi lesne de 
constatat de către simţuri, de-aceea dezvoltarea obiectelor pe cari le predăm elevilor trebuie să fie 
genetică” (Ms. 2267, v. 3, p. 80). Metoda e importantă şi în diseminarea cunoştinţelor: „Şcoala oricând e o 
închisoare când învăţătorul va fi mărginit, e oricând o grădină când acesta va fi un om de spirit care va şti 
să intereseze pe elevii săi pentru obiectul ce propune. Obiectul e cu totul indiferent, metoda de predare – 
lucrul de căpetenie” („Dl Jules Ferry, ni se pare...”,  v. 7, p.30). Astfel învăţa Ion Creangă copii, de la 
simplu la compus, prin joc. Creaţia ştiinţifică, zicea fizicianul de Broglie (1892-1987), unul din fondatorii 
mecanicii cuantice, îşi are începutul în jocul copiilor, să luăm aminte acest lucru. Educaţia să se facă în aşa 
mod încât elevului să-i pară că învăţătura vine de la sine: „învăţătorul nu anticipează niciodată, că el se 
serveşte totdeuna de micul capital de cunoştinţe din viaţa copilului pentru a-l face pe acesta  să vie de la 
sine la ceea ce nu ştie. Copilul se deprinde a distinge, a judeca, a-şi da sama de ceea ce 
gândeşte” („Scrisoare către Gheorghe Chiţu, 26 mai 1876,  v. 3, p. 484). Însemnat este ca profesorul să 
inoculeze elevului încredere în sine, în propriile puteri:  „Prin purtarea lor, au păstrat numele bun al ţării, au 
dat tărie încrederii în noi înşine…” („Forţa dreptului faţă cu dreptul forţei”, „Publicistică” 1990, p. 168 ).  

Motoceii lui Creangă într-un fel sunt un cod genetic al românilor. Având doar aceşti motocei poţi să 
restabileşti Ţara, la o necesitate. În Basarabia Ion Creangă este cel mai iubit scriitor de către copii. 

Biblioteci, şcoli, străzi îi poartă numele.      
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 „Omul școlii” Spiru C. Haret (1851-1912) 

Ar fi păcat să nu-l menționăm aici pe matematicianul, astronomul și pedagogul, „omul școlii” Spiru C. 

Haret (1851-1912), doctor în ştiinţe matematice (1878, Paris), deschizător de școli, promotor al publicării 

de cărți şi de reviste de popularizare a științei, mare reformator al școlii românești din secolul al XIX-lea. 

Teza sa de doctorat „Despre invariabilitatea marilor axe ale orbitelor planetare” îl  anunțase la timpul ei ca 
unul dintre pionierii ştiinţei cosmosului. Nu întâmplător un crater de pe Lună îi poartă numele. La fel, şi un 

liceu de la Chișinău îi poartă numele. 
 
Astrofizicianul Nicolae Donici (1874-1960) 

Unul din promotorii activi al științei a fost și astrofizicianul Nicolae Donici (1874-1960). La vârsta de 

16 ani deja avea un observator astronomic la moșia mătușii sale Elena Lâsacovschi, care cu timpul a 
evoluat în Observatorul astrofizic de la Dubăsarii Vechi, construit din mijloace proprii, devenit cu timpul o 

adevărată Citadelă a Ştiinței la Nistru. De tânăr a înțeles preceptul biblic de  „a roade în viaţă pragurile 

înțelepților” -  a stabilit relații de colaborare cu cei mai mari astronomi ai lumii: Flammarion (1842-1925), 
Janssen (1824-1907), Bredihin (1831-1904)… A inventat fanta circulară, pe care ulterior o foloseau toţi 
astronomii lumii, şi-a construit un aparat cu multiple destinaţii - tripletul de comete -, cu ajutorul căruia 

concomitent fotografia cometa, studia spectrul acesteia şi efectua observații vizuale, aparat pe care-l 

întrebuința și pentru observația eclipselor solare și lunare, pentru studierea spectrelor altor corpuri cerești. 
A construit unul din cele mai bune spectroheliografe din timpurile lui: „În Europa toate aceste aparate se 
găsesc în partea occidentală a ei. În partea orientală se află numai un singur spectroheliograf, în 

observatorul meu din Dubăsarii Vechi, care, în ceea ce privește fotografierea atmosferei solare, este un fel 

de inel de legătură între Europa Centrală și India, unde se mai află un asemenea aparat, în observatorul din 

Codaicanal” [Donici 1929, 1927]. Observatorul lui Donici era acreditat internațional. Savantul numea 

instituția sa Institut, în fond ea echivala cu trei instituții de cercetare care se ocupau cu astronomia de 

poziție, fizica Soarelui și a stelelor și cu meteorologia.  

Donici a înțeles de timpuriu că o știință este vivace, numai în cazul când savanții fac schimb de idei, 

sunt mobili, că rezultatele obținute ajung în circuitul internațional al valorilor științifice numai dacă ele 

sunt publicate în cele mai prestigioase reviste științifice din lume. Iată ce povesteşte astronomul despre 

„ilustrul Janssen”, „marea glorie a geniului francez”: „În timpul eclipsei totale de Soare din 1868 văzute în 

India, savantul francez a îndreptat spectroscopul său spre soare și a urmărit evoluția protuberanțelor solare 

în diapazonul razelor roșii. Fascinat de cele văzute i-a scris mamei sale: Citesc o carte despre Soare, pe 

care omenirea n-o cunoaște” [Donici 1927, 1929]. Donici, la fel, dorea să citească această Carte a Soarelui: 

„E necesar, mai întâi de toate, de adunat un material de observații bogat și bun, privitor la mișcarea 

aglomerațiunilor materiei solare, ceia ce ne va permite a descoperi legile acestei mișcări. Iar cunoștința 

acestor legi, fără îndoială, la rândul său, va aduce omenirea la descoperirea acelor cauze, prin care se 

efectuează procesele solare, izvorul vieții pe Pământ”. Astronomul de la Dubăsarii Vechi efectua cercetări 

în concordanță cu tematicile instituțiilor astronomice internaționale. A făcut observații complexe asupra a 

opt eclipse totale de soare și asupra a opt eclipse de lună.  În conformitate cu cercetările stării fizico-

chimice a atmosferelor stelare, dezvoltate de Eddington (1882-1944), Russel (1877-1957), Saha (1893-

1956) și a altora, a studiat spectrele multor stele, ce aparțineau diferitelor  tipuri spectrale. La solicitarea 

directorului Observatorului din Harwad  Shapley (1885-1972) ia parte la studiul Cefeidelor:  Tauri,  

Orionis,  Canis Majoris,  Bootis,  Canis Minoris,  Leonis,  Virginis. În vara anului 1930 și 1931 

observatorul a fost vizitat de astronomul dr. Baron E. Von der Pahlen de la vestitul Einstein-Stiftung de la 

Observatorul din Potsdam, pe atunci centrul cercetărilor științifice în domeniul fizicii relativiste. Stația lui 

meteorologică era încorporată în rețeaua meteorologică română. În  perioada 24-30 septembrie 1925 a luat 

parte la „Săptămâna Internațională a Norilor”, la care astronomi din multe țări ale lumii de trei ori pe zi la 

ore stabilite fotografiau norii din preajma  lor, ca să se poată stabili o relaţie dintre starea atmosferei terestre 

şi cea a activităţii solare. Nu este exclus ca unele dintre clișeele făcute de astrofizicianul Donici să se mai 

păstreze pe undeva prin bazele de date astronomice internaționale. În timpul eclipsei parțiale de Soare din 

12.11.1928 a efectuat și observații meteorologice din 15 în 15 minute, ca să înțeleagă mai bine influența  
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Soarelui asupra atmosferei terestre [Donici 1929], [Holban, Grigoriță 2015]. 

Nicolae Donici se caracteriza printr-un comportament etic ireproșabil. În articolele sale mulțumea 

mătușii sale Elena Lâsacovschi, care îi punea la dispoziție veniturile ei, mecanicului Timcenko pentru 

construcția anumitor mecanisme, colaboratorilor. Iată, bunăoară, ce scria despre colaboratoarea sa Fany 

Aftenie: „cred de datoria mea să semnalez aci conștiinciozitatea cu care d-sa îndeplinește programul de 

activitate, în slujba științei și a țării”. Se bucura de succesele conaționalilor săi: „Sunt fericit că mai pot 

adăuga la comunicările mele știrea că tânărul și talentatul savant român Pârvulescu, ales în Comisia 

Nebuloaselor și a Îngrămădirilor Stelare (nr. 28) la Congresul ținut de UAI în anul 1925 la Cambridge, a 
fost de asemenea reales membru în această comisie, tot pe timp de 4 ani” [Donici 1929]. Se ocupa de 

popularizarea științei, era „membru activ al Secției științifice a Astrei Basarabene” [Donici 1927]. Cu 
ocazia revenirii în zona Terrei în 1911 a cometei Halley, prin intermediul clerului, Domnia Sa, a pregătit 
populaţia către acest fantastic eveniment astronomic” [Toma]. În 1922 i s-a acordat titlul de Membru de 
Onoare al Academiei Române. Numele său îl poartă: asteroidul nr. 9494, o stradă şi un liceu din Chişinău, 
liceul din Dubăsarii Vechi.        

 
Pedagogul Onisifor Ghibu (1883-1972) 
Un rol deosebit acorda ştiinţei în educaţie şi în societate Onisifor Ghibu, „mila basarabenilor”. 

„Cunoaşterea şi recunoaşterea, zicea cărturarul, este un privilegiu al omului faţă de celelalte creaţii, numai 

prin aceasta se ridică omul peste celelalte creaturi din lume”. Era un adept fervent al adevărului științific: „ 
Fiecare om trebuie să se conducă  în viaţă după sentimente de dreptate şi adevăr, să se zbată pentru 
adevăr”; „Numai pe cunoaşterea adevărului se poate ridica o viaţă  morală rodnică atât pentru individ, cât şi 
pentru obşte” [Ghibu 1995], [Holban 1997]. 

Ilustru pedagog transilvănean a fost un aprig luptător pentru drepturile și unitatea poporului român, 
un participant important la realizarea Marii Uniri de la 1918. Cu mult tact pedagogic şi cu îndelungă 

răbdare a pregătit Domnia Sa terenul Unirii în Basarabia, neafișându-și fapta măreață. A contribuit enorm 

la alfabetizarea Basarabiei, a condus vasta acțiune de organizare a învățământului în limba română, 

inexistent până în 1917. Începând  cu obținerea independenței, în 1917,reușește să deschidă 800 de școli 

primare românești și tipărite 100 000 de abecedare. La 18 februarie 1918) a deschis la Chișinău o 

Universitate populară, în calitatea de președinte al „Astrei Române”, a deschis în Basarabia aici o filială a 

Societății, a fondat seria de broșuri de popularizare a științei „Biblioteca „Astrei Basarabene”. Grație 

Domniei Sale s-a putut atunci spune despre Basarabia vorba Scripturii: „Pierdută a fost și s-a aflat, moartă 

a fost și a înviat”.  
 „Educator spre cinste, adevăr şi moralitate”, cărturarul ardelean pune în activitatea Societăţii numite 

accentul pe educaţia morală, intelectuală şi estetică a populaţiei. La această muncă pedagogul a chemat 
întreaga intelectualitate a ţării. Aici un rol deosebit îi revine şcolii, profesorului, care  are menirea, vorba 
Domniei Sale, să-i formeze copilului „o convingere morală unitară, care să-i servească de călăuză  întreaga 
viaţă”, convingere, care „e mai presus de orice armă  materială şi îl face pe om mai fericit decât oricare altă  
răsplată”. „Orice învăţătură e bună, zicea Ghibu, numai atunci, când omul  însuşeşte nu numai cunoştinţe, 
ci şi virtuţi, devenind mai bun, mai destoinic”, când „învăţătorul ia asupra sa, sub toate raporturile, datoriile 
de părinte şi de doctor sufletesc”. „Ea (şcoala) nu poate avea nicidecum scopul de a da oameni sătui de 
ştiinţă, ci dimpotrivă oameni flămânzi şi însetaţi după cunoştinţe, ea n-are să dea carte, ci dragoste  

statornică de carte”, căci numai mintea luminată reușește totul. Pentru a regenera spiritul de neam şi a 
cultiva virtuţile în popor, Onisifor Ghibu recurge la operele de artă şi cultură de valoare ale înaintaşilor: 
„Numai acela care ştie a păstra zestrea sufletească primită de la părinţii săi merită să fie respectat”; 
„Credinţa într-un ideal se încălzeşte numai în atmosfera faptelor mari şi curate ale înaintaşilor”; „Obişnuind 
copilul a căuta ce este frumos, i-am dat în mână cheia educaţiei sale estetice şi prin aceasta a înţelegerii 
superioare a lumii” [Ghibu 1995]. O societate poate să dăinuie numai dacă se bizuia pe carte, ştiinţă, arte, 
muncă, virtuţi, este dominată de moravurile sănătoase şi înclinată spre artele şi obiceiurile bune.  

Onisifor Ghibu își dădea bine seama că nivelul învățământului primar depinde foarte mult de cel al 

învățământului universitar, în cele din urmă de cel al științei. De aceea, a pus problema deschiderii unei 

universități la Chișinău [Ghibu 1927]. „Chestiunea creării Universității a cincea a României ni se prezintă 

[...] ca o chestiune care trebuie să intre adânc în conștiința publică a țării, în vederea realizării cât mai 

curând a ei”; „Universitatea nu este numai o „școală înaltă de știință”, ci și un „focar puternic de viață  
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culturală și socială”; „un far care-și trimite razele sale luminoase până în cele mai mari depărtări”, 

„înviorând pretutindenea cu vergeaua magică a științei sufletele oamenilor”; „numai acolo unde își 
frământă mintea, și ziua și noaptea, oamenii cei mai înțelepți ai unui popor, se poate aștepta să se producă 

idei înalte și idealuri. Ce fel de știință poate să fie aceia, care n-a fost ferecată la lumina geniilor celor mai 

mari ale unui popor?”. „Adevărul este că învățământul superior trebuie să formeze începutul însuși al 
culturii unui popor”; „la toate popoarele cultura propriu zisă a început abia în momentul când ele au putut 

să-și înjghebeze pe vreo cale oarecare așezăminte de cultură înaltă”. Ghibu vedea în Universitatea de la 

Chișinău un „Mare Cartier Cultural imediat în apropierea Nistrului”, „un puternic centru de europenism”. 

„Basarabia este zidul de apărare al românismului în fața năvalei slavismului. Noi nu putem întări acest zid 

numai cu baionete, noi trebuie să-l întărim prin suflete oțelite cu ajutorul științei înalte” [Ghibu 1927] 

(lucru realizat de astrofizicianul Nicolae Donici).  În activitățile sale din Basarabia, Ghibu se conducea de 

perceptul: „România trebuie să-i arate Basarabiei prin fapte că o iubește” [Ghibu 1927, 1995].  

Din 1919 Ghibu prea conducerea Universității din Cluj, unde pune în capul mesei știința. Îl aduce în 

țară pe marele savant Emil Racoviță (1868-1947), ajutându-l să înființeze la Cluj primul institut de 

speologie din lume. Prin lucrările savante elaborate Universitatea din Cluj a contribuit esențial la progresul 

științei universale și prin aceasta la prestigiul țării. În 1919, Ghibu este ales membru corespondent al 
Academiei Române. În calitatea sa de profesor activează până în anul 1945. Îndemna profesorii să 

învioreze viața societății „printr-o bogată activitate extrauniversitară de răspândire a culturii, prin grai viu 

și prin scris”. Ilustrul pedagog a fost și unul din marii fruntași ai „rezistenței intelectuale” contra dictaturii 

comuniste. Este cunoscut și ca autorul scrisorii adresate conducerii URSS privitor la retrocedarea 

Basarabiei, Nordului Bucovinei și a Ținutului Herța. A lăsat posterității zeci de mii de pagini scrise. În 

memoria cărturarului în centru Chișinăului este înălțată o stelă. Mai multe școli din Basarabia îi poartă 
numele.   

Fizicianul Ștefan Procopiu (1890-1972) 

Ștefan Procopiu a obţinut studii superioare la Iași și Paris (cu profesorii Gabriel Lipmann (1845-
1921), Marie Curie (1867-1937), Paul Langevin (1872-1946), Aimè Cotton (1869-1951), Charles Fabry 

(1867-1945)), doctor în fizică (1924, Paris), profesor universitar și inventator, membru titular al Academiei 
Române (1936). A descoperit efectul, care-i poartă numele, de depolarizare a luminii, pentru prima dată 

stabilește o relație între momentul magnetic orbital și constanta lui Planck – magnetonul teoretic, supoziție 

introdusă mai târziu și de Bohr, magnetonul ce poartă numele Bohr – Procopiu. Premiant al Academiei 

Române (1920). A fost unul din fondatorii Politehnicii „Gheorghe Asachi” din Iași  (1937–1941), decanul 

Facultății de Electrotehnică, mai apoi decan al Facultății de Fizică a Universității din Iași. Membru al 

multor societăți științifice române și străine, membru al Comisiei mondiale pe anul 1970 de propuneri 

pentru Premiul Nobel la Fizică. Creator al școlii românești de fizică. A acordat o atenție deosebită 

dezvoltării fizicii experimentale și tehnicii, numind tehnicienii „oameni de știință mai complicați”. Zicea: 

„Cunoștințele se capătă prin studiu, dar faptele constatate și experiențele sunt pârghiile care fixează 

cunoștințele”; „Progresul se face pe seama celor perseverenți”.  A condus 13 lucrări de doctorat.  A adus 

contribuții remarcabile în știință, educație și cultură, aducând valoare și prestigiu științei românești în 
lume [Cristofor 2016].       (continuare în numărul următor) 


