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AMINTIRI ȘI REFLECȚII DESPRE ACADEMICIANUL SERGIU 
RĂDĂUȚANU 

 
În martie 1998, la mitingul de doliu în memoria celui 

care a fost academicianul Sergiu Rădăuțanu, am rămas 
profund impresionat de evocarea Secretarului de Stat la 
Ministerul Cercetării și Tehnologiei al României, 
Prof.Dr.Ing. Florin Teodor Tănăsescu: „Sergiu Rădăuțanu a 
fost UN ADEVĂRAT DOMN!”. Atunci am fost marcat de 
ponderea acestor cuvinte, care cu atâta rigoare au reflectat 
amploarea personalității regretatului academician... 

Ceea ce urmează sunt memorii personale despre câteva 
evenimente din viața academicianului Sergiu Rădăuțanu, dar și unele reflecții privind 
destinul și meritele acestui mare OM.  

În luna noiembrie a anului 1970 la Chișinău a avut loc cea de-a 5-a Conferință 
Unională de Optică Neliniară, organizată de către Secția de Fizică Generală și 
Astronomie a Academiei de Științe a URSS, Universitatea de Stat din Moscova, 
Academia de Științe a RSS Moldovenească, Universitatea de Stat din Chișinău (azi 
Universitatea de Stat din Moldova) și, desigur, Institutul Politehnic din Chișinău 
(actualmente Universitatea Tehnică a Moldovei). 

În acel an rectorul Rădăuțanu fusese ales membru corespondent al AȘ a RSSM, 
iar Institutul Politehnic, cu un potențial impunător de personal didactic și studenți, în 
cadrul căruia se formau laboratoare de cercetare științifică, era în plină dezvoltare și 
progres. Noi, studenții Facultății de Electrofizică, la insistența decanului nostru 
Aurel Eliseevici Marinciuc, avusesem prima ocazie să audiem rapoarte științifice 
susținute de savanți notorii veniți nu doar din toată URSS, dar și din țări occidentale. 
Anume atunci i-am văzut și pe marii noștri fizicieni – Iurii Perlin, frații Sveatoslav 
și Vsevolod Moscalenco, Viktor Kovarskii, Tadeusz Malinowski, Evghenii 
Pocatilov, cu care mult mai târziu am avut ocazia să lucrăm împreună.  

Liderul incontestabil în optica neliniară și, de fapt, Președintele Conferinței, 
era Laureatul Premiului Lenin pentru știință, pe atunci membru corespondent al AȘ 
URSS Rem Khokhlov, iar Rectorul Sergiu Rădăuțanu, în virtutea calităților sale 
organizatorice, dar și celor pur omenești, despre care atât de exhaustiv a vorbit 
domnul Florin Tănăsescu, era la maximum implicat în desfășurarea locală a 
Conferinței. În acele zile s-au împrietenit cele două mari personalități – Sergiu 
Rădăuțanu și Rem Khokhlov, ei fiind și de aceeași vârstă. Dezvoltarea vertiginoasă 
a Institutului Politehnic era asigurată de conducerea echipei de administrare,  
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selectate tot de Sergiu Rădăuțanu, iar unul dintre cei mai devotați susținători ai 
Rectorului, precum și un prieten fidel, era Aurel Marinciuc, decanul Facultății de 
Electrofizică. Pe lângă faptul, că era un bun fizician și profesor, era un om cu o vastă 
cultură generală și viziuni progresive, deținător al unei valoroase biblioteci (probabil, 
cea mai mare bibliotecă privată din Chișinău) și un adevărat patriot al Universității 
Tehnice a Moldovei, căreia i-a dedicat întreaga viață și activitate.  

În timpul lucrărilor Conferinței, rectorul S. Rădăuțanu, decanul A. Marinciuc 
și R. Khokhlov, care conducea Catedra de Procese Ondulatorii a Facultății de Fizică 
a Universității „Mihail Lomonosov” din Moscova, au convenit ca trei studenți ai 
Facultății de Electrofizică a Institutului Politehnic să continue studiile la 
Universitatea din Moscova, formal rămânând studenți și ai instituției din Chișinău. 
Și, folosind terminologia din ziua de astăzi, acest proiect a reușit. Cei trei studenți 
selectați, Dumitru Coșciug, Aurel Popescu și subsemnatul, au trecut cu succes 
școlarizarea la Universitatea din Moscova, ulterior au fost acceptați în aspirantura 
acestei universități, susținând în termenul cuvenit tezele de candidat în științe fizico-
matematice. Rămâne să menționez, că actualmente Profesorul Universitar Dumitru 
Coșciug este șeful Catedrei de Mineralogie la Facultatea de Geologie și decanul 
Școlii Superioare de Business Inovațional a Universității din Moscova, iar doctorul 
habilitat Aurel Popescu, care a contribuit substanțial la dezvoltarea Centrului de 
Optoelectronică al IFA al AȘM, condus de academicianul Andrei Andrieș, activează 
cu succes la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică de 
pe Platforma Măgurele, București.  

Consider necesar să subliniez capacitatea academicianului Rădăuțanu de a 
oferi absolvenților Institutului Politehnic oportunități pentru a obține potențialul și 
calificarea înaltă, inerente unui adevărat om de știință. Aceste oportunități au avut un 
impact pozitiv asupra carierei mai multor colegi, care ulterior s-au manifestat ca 
savanți notorii. Lista discipolilor dlui Rădăuțanu este impunătoare, voi menționa 
doar colegii mei de facultate: regretatul Alexei Sârbu și Vladimir Iacovlev – 
specialiști în tehnologia laserelor cu semiconductori, pe colegul de la IFA Vladimir 
Țurcan – autor al multiplelor rezultate de pionierat în domeniul științei materialelor 
semiconductoare, publicate în cele mai prestigioase reviste precum „Nature” și 
„Science” și pe Ghennadie Korotcenkov –  unul dintre cei mai citați savanți din 
Republica Moldova. 

Prietenia lui Sergiu Rădăuțanu și Rem Khokhlor a fost curmată de moartea 
subită a lui Khokhlov în rezultatul unui accident tragic din munții Pamir, savantul 
fiind și un alpinist pasionat. Ultima dată, deja în calitate de rector al Universității din 
Moscova și, concomitent, de vicepreședinte al Academiei de Științe a URSS, Rem 
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Viktorovich Khokhlov a fost la Chișinău în toamna anului 1976. În acea perioadă 
Sergiu Rădăuțanu fusese demis din funcția de rector, revenind la poziția inițială de 
șef de laborator în IFA al AȘM.  

Demiterea a fost o lovitură grea și nemeritată, însă incapabilă să afecteze 
prestanța domnului Sergiu Rădăuțanu. Autoritatea domniei sale în comunitatea 
științifică a rămas nezdruncinată. Academicianul Rădăuțanu a beneficiat de suportul 
moral atât din partea comunității științifice din republică, cât și din partea multor 
savanți notorii ai URSS, precum academicienii Jores I. Alferov, Nikolai D. 
Devyatkov, Aleksandra V. Novoseolova, Aleksandr M. Prokhrov, Bențion M. Vul 
și, desigur, Rem V. Khokhlov. Ca urmare a acestui suport Sergiu Rădăuțanu a fost 
ales Președinte al Consiliului republican pe problemele științei materialelor și fizicii 
semiconductorilor din Moldova. În anul 1978 dumnealui a prezentat un raport 
științific de amploare la ședința Prezidiului Academiei de Științe a URSS privind 
performanțele savanților din Moldova în domeniul fizicii și științei materialelor 

semiconductoare. Iar la 
începutul anilor 80 în 
Chișinău a fost deschis 
primul și, până în anul 
1992, unicul consiliu de 
susținere a tezelor de 
doctor (actualmente – 
doctor habilitat) în științe 
din Republica Moldova. 

Merită a fi 
menționate și Conferințele 
Unionale de anvergură, 
organizate cu mare succes 

la Chișinău sub egida academicianului Sergiu Rădăuțanu, la care participau renumiți 
oameni de știință din domeniu.  
Având experiența desfășurării acestor foruri științifice în anul 1990 academicianul 
Rădăuțanu și-a asumat responsabilitatea să organizeze la Chișinău cea de-a IX-a 
ediție a Conferinței Internaționale de Compuși Ternari și Multinari (ICTMC-9). De 
fapt, practic, era prima conferință cu adevărat internațională desfășurată în Republica 
Moldova. În pofida condițiilor economico-politice precare din acei ani de tranziție, 
Conferința a avut un succes remarcabil. Cei peste 100 de participanți din Europa de 
Vest și Centrală, SUA, Venezuela, Japonia, Coreea de Sud au rămas plăcut surprinși 
atât de nivelul științific al evenimentului, cât și de cel de organizare. Ca urmare, 

 
 

Raportul academicianului S. Rădăuțanu la 
Prezidiul AȘ a URSS. 1978. 
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un an mai târziu, acad. 
Sergiu Rădăuțanu 
împreună cu dr. hab. Ion 
Tighineanu au fost 
invitați să viziteze 
câteva centre avansate 
de cercetare din Coreea 
de Sud, iar în a. 1993, la 
următoarea ediție a 
ICTMC-10, desfășurată 
deja în Yokohama 
(Japonia), delegația din 
statul suveran Republica 
Moldova era 
reprezentată de șase (!) 
cercetători, în frunte cu 
acad. S. Rădăuțanu. 
        Deja după plecarea 
în eternitate a academicianului Rădăuțanu, în anul 2001, urmând tradițiile inițiate de 
dumnealui, IFA al AȘM a demarat organizarea la Chișinău a seriei de Conferințe 
internaționale „Știința Materialelor și Fizica Stării Condensate” (Materials Science 
and Condensed Matter Physics). Conferințele sunt menite să consolideze 
comunitatea fizicienilor din Republica Moldova și să promoveze imaginea republicii 
ca având potențial științific. De atunci au avut loc 9 ediții ale conferinței, la lucrările 
cărora, pe lângă specialiștii din Republica Moldova, participau câte 100-120 de 
reprezentanți din peste 20 de țări. Edițiile din anii 2006 și 2016 au fost dedicate 
memoriei academicianului Sergiu Rădăuțanu. 
Cu toate că perioada, când Sergiu Rădăuțanu fusese rector, se îndepărta cu an ce 
trecea, Dumnealui mereu rămânea fidel intereselor Institutului Politehnic din 
Chișinău, fiind sensibil la tot, ce se petrecea acolo. De aceea faptul, că în a. 1988, în 
toiul „perestroicăi”, dânsul a acceptat propunerea de a participa la primele alegeri 
ale rectorului, aparent democratice, nu a fost ceva surprinzător. Academicianul 
Rădăuțanu avea doar 62 de ani, era energic și, ceea ce într-adevăr era de mirare – 
practic nu avea concurenți. Însă n-a fost să fie.  

Într-o dimineață, când treceam pe lângă ușa întredeschisă a biroului șefului 
Laboratorului de Compuși Semiconductori al IFA, adică biroul domnului Sergiu 
Rădăuțanu, Dumnealui, observându-mă, m-a invitat să intru, spre a-mi face  

 
 

Toamna anului 1976. Sesiunea Secției de Fizică 
Generală și Astronomie a Academiei de Științe a URSS.      
De la stânga: Academicienii Vladimir A. Andrunachevici, 
Andrei M. Andrieș, Sveatoslav A. Moscalenco, Rem V. 

Khokhlov și Sergiu I. Rădăuțanu lângă Centrul de Calcul al 
Institutului de Matematică al AȘM (astăzi – blocul Bibliotecii 

Științifice „A. Lupan”). 
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cunoștință cu secretarul organizației de 
partid al Institutului Politehnic. 

Ulterior, în birou au rămas doar ei doi, 
iar în mai puțin de o oră s-a apropiat Ernest 
Arușanov, spunându-mi că Serghei 
Ivanovici ne cheamă la el... S. Rădăuțanu 
ne-a întâlnit cu un surâs trist, fiind profund 
emoționat. El ne-a comunicat, că secretarul 
de partid avuse o singură misiune – să-i 
transmită mesajul Comitetului Central al 
Partidului Comunist al RSSM că hotărârea 
biroului CC din anul 1973 rămâne în 
vigoare. Academicianul Rădăuțanu este 
obligat să-și retragă dosarul de participare 
la concursul de alegeri „democratice” ale 
rectorului. Și Sergiu Rădăuțanu a fost 
nevoit să îndeplinească indicația. Era ultima 
lovitură din partea PC RSSM suportată de 
academicianul Rădăuțanu. 

După destrămarea URSS situația s-a 
schimbat – academicianul Sergiu 
Rădăuțanu devine vicepreședinte al 
Academiei de Științe a Moldovei, aduce contribuiții importante în stabilirea unei 
colaborări strânse și eficiente cu instituțiile de cercetare din România, este ales 
Membru de onoare al Academiei Române, i se oferă titlul de Doctor Honoris Causa 
al mai multor universități din România și  
Republica Moldova. El organizează simpozioane în cadrul programelor NATO, 
participă activ la dezvoltarea conceptuală a municipiului Chișinău și depune eforturi 
pentru a sensibiliza atitudinea conducerii Republicii Moldova față de știință. 
Meritele incontestabile ale savantului au fost apreciate de autorități: în 1996 i-a fost 
conferit Ordinul Republicii, iar în 1998, spre mare regret – post-mortem – a doua 
oară a devenit laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova... La un an după 
plecarea acad. S. Rădăuțanu în eternitate, pe casa de pe bd. Ștefan cel Mare, 132, 
unde a locuit domnia sa, precum și pe Blocul nr.1 al UTM, în incinta căruia este 
amplasat biroul rectorului au fost instalate plăci comemorative. Îi poartă numele și 
una din străzile Chișinăului. Însă marea majoritate a comunității academice se aștepta 
la mai mult...  

 
 

Aprilie 1990, Strasbourg. Acad. 
Rădăuțan și autorul acestor rânduri în 

perioada coordonării programului 
științific al Conferinței ICTMC-9. 
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Sergiu Rădăuțanu aparținea generației de intelectuali basarabeni, care s-au 
maturizat în anii postbelici, iar cea mai activă și prodigioasă perioadă a vieții s-a 
suprapus cu deceniile, când URSS devenise o mare putere, care părea de neclintit. 
Este perioada când cei mai buni reprezentanți ai acestei generații au reușit să 
supraviețuiască, să se integreze în noile realități politico-economice, păstrându-și 
demnitatea și depășind constrângerile existente. Acești oameni și-au realizat 
capacitățile, manifestând perseverență și curaj, s-au manifestat ca personalități 
notorii și au depus maximum efort ca societatea, în care soarta le-a predestinat să 
trăiască și să activeze, să fie mai bună, mai umană. Am deplina convingere, că 
aportul adus poporului său de rectorul și academicianul Sergiu Rădăuțanu nu se 
reduce doar la „punerea pe roate” a Institutului Politehnic în direcția corectă, sau la 
pregătirea unei întregi pleiade de savanți autohtoni de cea mai înaltă calificare. Grație 
succeselor și ascensiunii rapide a statutului său în societate, rectorul Rădăuțanu, la 
un anumit moment, devenise practic un simbol național, ceea ce era iritant și nu putea 
să i se ierte...  

În ultimii ani unii reprezentanți ai generațiilor mai tinere, poziționându-se, pe 
neprins de veste, drept mari luptători cu regimul totalitar, își permiteau să dea 
aprecieri iresponsabile, profund eronate și nemeritate oamenilor care, în pofida 
restricțiilor și riscurilor reale, promovau ferm și consecvent interesele naționale. Spre 
regret, astfel de insinuări indecente au fost adresate și academicianului Sergiu 
Rădăuțanu, ceea ce este absolut aberant și revoltător. 

Ca finalitate țin să subliniez, că performanțele actuale ale Universității Tehnice 
a Moldovei, în pofida deceniilor ce s-au scurs, în mare măsură au fost atinse grație 
temeliei trainice și premiselor corecte, stabilite de la bun început de rectorul                  
S. Rădăuțanu. În acest context consider oportun să expun opinia fermă a multor 
absolvenți merituoși ai UTM, adept al căreia sunt și eu, că Universitatea Tehnică a 
Moldovei trebuie să poarte numele primului său rector, academicianul Sergiu 
Rădăuțanu. Aș vrea să cred că la celebrarea celor 60 de ani de la fondare 
Universitatea Tehnică a Moldovei îi va purta numele. 

 

Leonid L. Culiuc,  
Absolvent al Universității Tehnice a Moldovei, anul 1972. 
Șeful Laboratorului Fizica Compușilor Semiconductori 
 „Sergiu Rădăuțanu” al Institutului de Fizică Aplicată,  

Membru titular al AȘM. 
 

 
 


