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DEZVOLTAREA FIZICII ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

acad. S.A. Moscalenco, dr.  I.V. Podlesnîi, dr.  E.V. Dumanov, V.M. Bajireanu 

Institutul de Fizică Aplicată 
 

smoscalenco@yahoo.com;  exciton@phys.asm.md 
 

Rezumat. Înainte de cel de al II-lea Război Mondial, dezvoltarea științelor fizico-matematice în 

Basarabia era legată de numele astrofizicianului Nicolae  Donici. În Republica Moldova fizica a 

început să se dezvolte intens începând cu anul 1946, când a fost întemeiată Universitatea de Stat din 

Moldova (USM) și s-au organizat primele institute academice. In mare parte, cercetările în domeniul 

fizicii în R. Moldova sunt centrate pe domeniul stării condensate, iar în prezent au ca obiect de studiu 

nanotehnologiile bazate pe procesele electronice din microunivers, a căror descriere nu poate fi făcută 

decât în baza mecanicii cuantice.  

În articol se argumentează necesitatea studierii mecanicii cuantice în învățământul superior care să 

fie organizat pe două cicluri cu duratele de 4 ani (Licență) + 2 ani (Masterat), introducându-se și cursuri 

fundamentale de mecanică, statistică, electrodinamică cuantică etc., și nu în formatul 3 ani + 2 ani, cum 

se face astăzi la USM. Este necesară restabilirea în învățământ a rolului primordial al știinţelor fizico-

matematice, care constituie pârghia principală în dezvoltarea tuturor știinţelor naturale. În ultimii 10 

ani, a scăzut rolul fizicii în Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), dar și în instituțiile de învățământ din 

republică, ceea ce constituie o greșeală strategică, care ar trebui corectată. 

Grație ajutorului generos manifestat prin acordarea de locuri de studii de doctorat și postdoctorat 

și stagii de cercetare de către Academia de Ştiinţe și alte instituții de cercetare și de învățământ 

superior din fosta URSS (cum ar fi: Institutul Fizico-Tehnic “A.F. Ioffe” din Leningrad, Universitatea 

de Stat “M.V. Lomonosov” din Moscova, Institutul de Fizică “P.N. Lebedev” din Moscova, Institutul 

Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna, Institutul de Fizică Teoretică “N.N. Bogoliubov” din Kiev 

ș.a.) fizicienii din R. Moldova, în majoritate absolvenţi ai USM și ai altor instituții de învățământ 

superior, au reușit în scurt timp să se familiarizeze cu rezultatele ştiinţifice de ultimă oră și să se 

încadreze în procesul de cercetare la avanposturile știinţei, obținând rezultate ştiinţifice remarcabile, 

recunoscute la nivel internațional. 

În prezent, activitatea științifică a fizicienilor moldoveni este concentrată intru-un domeniu actual 

cu mari perspective pentru prezentul şi viitorul ştiinţific, educativ, cultural şi economic al R. Moldova, 

domeniu în care sunt concentrate eforturile celor mai performante universități, laboratoare, instituţii 

şi centre ştiinţifice din lume și unde există o competiţie aprigă, la care ei azi fac față. La multe 

performanţe ale fizicii contemporane au contribuit şi fizicienii moldoveni.  

În articolul de față sunt prezentate succint principalele rezultate științifice ale fizicienilor moldoveni 

obținute pe parcursul ultimilor 70 de ani.  

 

Cuvinte cheie: mecanica cuantică, proprietăți ondulatorii, fizica stării condensate, fizica teoretică, 

semiconductori, supraconductibilitate, optica coerentă şi neliniară, celule solare, nanotehnologii.  

 

Summary. Before the 2nd World War, the development of physics and mathematical sciences in 

Bessarabia was related to the name of astrophysicist Nicolae Donici. In Moldova, the physics research 

is developing intensively since 1946, when the Moldova State University was founded and first 

academic institutes were organized. The physics research is mostly centered on the condensed matter 

and the main subject of study is now nanotechnology based on electronic processes, whose description 

can only be made on the basis of quantum mechanics. 
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In this review article, it is argued that in the study of quantum mechanics, higher education levels 

should last 4 years (Bachelor) and 2 years (Master), not 3 years and 2 years, respectively, as is now 

the case at the State University of Moldova.It is necessary to deliver basic courses of quantum 

mechanics, quantum statistics, quantum electrodynamics and so on. It is also necessary to restore the 

primordial role of the physico-mathematical sciences, which are the main lever to increase the level of 

all natural sciences. In the last 10 years, the role of physics has diminished in the Academy of Sciences 

of Moldova (ASM), but also in the educational institutions of the country, which is a strategic mistake 

that should be corrected. 

Thanks to the generous help shown by awarding doctoral and postdoctoral research places and 

research internships by the Academy of Sciences and other higher education and research institutions 

of the former USSR ((such as the "A.F. Ioffe" Physico-Technical Institute in Leningrad, Moscow State 

University "M.V. Lomonosov", Moscow Institute of Physics "P.N. Lebedev", Unified Nuclear Research 

Institute in Dubna, Institute of Theoretical Physics "N.N. Bogolyubov" in Kiev, etc.) physicists from 

Moldova, mostly graduates of the USM and other higher education institutions, managed to become 

familiar with the latest scientific results and to fit into the research process at the outskirts of science, 

achieving remarkable scientific results recognized internationally. 

Nowadays, the scientific activity of Moldovan physicists is concentrated in an actual field with great 

perspectives for present and future scientific, educational, cultural and economic potential of Moldova, 

in an area in which the efforts of the best universities, laboratories, institutions and scientific centers in 

the world are concentrated and where there is a fierce competition that they are now facing. The 

Moldovan physicists contributed to many performances of contemporary physics. 

This article briefly presents the main scientific results of Moldovan physicists obtained over the last 

70 years. 

 

Keywords: quantum mecanics, wave properties, condensed matter physics, theoretical physics, 

semiconductors, superconductibility, coherent and nonlinear optics, solar cells, nanotechnology. 

 

Introducere 

Fizica în R. Moldova a început să se dezvolte intens după cel de-al doilea război mondial, 

din anul 1946 când a fost întemeiată Universitatea de Stat din Moldova (USM) şi organizate 

primele institute academice. În prima jumătate a sec. XX, dezvoltarea științelor fizico-

matematice în Basarabia este legată de numele astrofizicianului Nicolae Donici, savant bine 

cunoscut şi respectat de specialiştii în domeniu, cu lucrări de pionierat, unul din întemeietorii 

Uniunii Astronomice Internaționale. În 1908, el a construit pe cont propriu la Dubăsarii Vechi 

un observator astrofizic acreditat internaţional, înzestrat cu cel mai modern la acea vreme 

aparataj ştiinţific (un telescop, spectrograf, alte instrumente),. Preocupat de fizica corpurilor 

cerești (în primul rând, fizica Soarelui), astronomul vedea însă fenomenele din natură în 

strânsă legătură între ele, încercând să le încadreze în canavaua fenomenelor universale, 

dorind, spre exemplu, să găsească legătura dintre cutremurele terestre şi fenomenele solare.  
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 Nicolae Donici, de asemenea, înţelegea că fără o ştiinţă avansată nu poate exista un învăţământ 

prosper, că şcoala trebuie să urmeze ştiinţa în toate privinţele la distanță mică. Mai multă 

informaţie despre activitatea științifică a lui Nicolae Donici cititorul poate afla din cartea dr. în şt. 

fiz.-mat. Ion Holban şi Mugur Ioan Grigoriţă [5]. 

Știința fizică în R. Moldova își concentrează atenția, în principal, pe domeniul stării 

condensate şi are de a face cu nanotehnologii bazate pe procesele electronice din microunivers, a 

căror înțelegere și descriere nu poate fi făcută decât pe baza mecanicii cuantice. Ideile principale 

ale mecanicii cuantice sunt existenţa cuantelor de energie în procesele de interacţiune, idee 

formulată de Max Planck, şi dualismul undă-corpuscul, idee formulată de Louis de Broglie. Una 

din consecinţele uimitoare ale acestor particularităţi s-a dovedit a fi interdependenţa a doi fotoni, 

fiecare având o polarizare circulară, însă polarizarea totală fiind zero care se păstrează chiar și 

atunci când fotonii sunt despărţiţi şi transportați prin ghiduri optice la distanţe de kilometri unul 

de altul. Pe această proprietate se bazează criptografia cuantică. 



8     Istoria științelor 
 

FIZICA ŞI TEHNOLOGIILE MODERNE, vol. 16, nr. 1-2 (61-62), 2018 

 
Datorită proprietăţilor ondulatorii, un electron care are de parcurs un drum din punctul S 

până în punctul O nu se mişcă pe o unică traiectorie, ci concomitent pe toate traiectoriile 

posibile. După cum a stabilit fizicianul Richard Feynman, se însumează amplitudinile pe toate 

traiectoriile posibile. Vorbind la figurat, dacă electronul ar fi preşedintele AŞM, atunci de la 

uşa de intrare în clădire şi până la cabinetul său el ar trece concomitent pe la toate etajele, prin 

toate coridoarele şi cabinetele şi astfel ajungând în cabinetul său el ar avea informaţia despre 

tot ce se întâmplă în Prezidiul AȘM. De aici se vede eficienţa uimitoare a proceselor cuantice 

din microunivers şi posibilităţile extraordinare ale nanotehnologiilor în comparaţie cu 

procesele din macrounivers bazate pe mecanica lui Newton. De aceea în structuri 

semiconductoare minuscule cât e o diodă pot fi organizate procese foarte complicate, cum ar 

fi, de exemplu, laserul polaritonic şi poate fi observată suprafluiditatea polaritonilor excitonici 

în microcavităţi chiar şi la temperatura camerei. La realizarea acestei performanţe uimitoare a 

fizicii contemporane au contribuit şi fizicieni din RM. Să nu uităm că pentru observarea 

suprafluidității heliului lichid sunt necesare încăperi, containere, frigidere, echipamente 

sofisticate.  

Din această scurtă introducere rezultă două concluzii. Prima: mecanica cuantică trebuie 

studiată în învățământul superior care să fie organizat pe două cicluri cu duratele, respectiv, de 

4 ani (Licență) + 2 ani (Masterat), (nu în formatul 3 ani + 2 ani, cum se întâmplă în prezent la 

USM), introducându-se cursuri fundamentale de mecanică, statistică, electrodinamică 

cuantică. Cea de a doua concluzie este că mecanica cuantică trebuie aplicată în toate ştiinţele 

naturale care au de a face cu nanotehnologii şi procese în microunivers. Este necesară 

restabilirea în știință și învățământ a rolului primordial al știinţelor fizico-matematice, care 

constituie pârghia principală în dezvoltarea tuturor știinţelor naturale. 

Parafrazând cunoscutul aforism al lui Arhimede „Daţi-mi un punct de sprijin şi eu voi ridica 

Pământul”, se poate spune că dacă am avea un punct de sprijin financiar adecvat, ştiinţele 

fizico-matematice ar ridica nivelul cercetărilor ştiinţifice în AŞM şi în RM.  

R. Feynman 
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În ultimii 10 ani, rolul fizicii în AŞM a fost subapreciat ceea ce constituie o greşeală de 

strategie ce trebuie corectată. După cum am menționat, activitatea fizicienilor din R. 

Moldova este concentrată într-un domeniu de actualitate cu mari perspective pentru 

prezentul şi viitorul ştiinţific, educativ, cultural şi economic al RM. Însă trebuie să 

conștientizăm faptul că cercetarea ştiinţifică în acest domeniu în care sunt concentrate 

eforturile celor mai performante laboratoare, instituţii şi centre ştiinţ ifice din lume este 

conjugată cu o competiţie aprigă, cu necesitatea de a asimila/prelucra fluxul enorm de 

informaţii științifice, de a satisface înaltele exigențe față de rezultatul ştiinţific. Orice nou 

rezultat obţinut este supus verificărilor în alte laboratoare, unde este fie confirmat, precizat, 

fie respins. Numai ceea ce a rezistat la toate aceste verificări intră în tezaurul fizicii 

contemporane. Şi este firesc acest lucru, pentru că legile naturii sunt unice pentru toţi. Putem 

spune că cercetătorul ştiinţific se simte aidoma naufragiaţilor din tabloul lui Aivazovsky „Al 

nouălea val”, unde torţa aprinsă simbolizează idea sau rezultatul ştiinţific supus încercărilor 

sub presiunea valului enorm de informaţie, şi e bine când rămân măcar bârnele din 

construcţia iniţială a rezultatului ştiinţific. Într-un fel acest tablou reflectă starea de azi a 

fizicii în R. Moldova, a multor institute din AŞM. Să sperăm că zarea azurie din spatele 

celui de-al nouălea val ne va aduce un viitor mai bun.  

Fizicienii din R. Moldova, în majoritate absolvenţi ai USM și ai altor universități din 

republică, grație ajutorului generos acordat prin oferirea de locuri la studii de doctorat și 

postdoctorat, stagii de către Academia de Ştiinţe a fostei URSS și multe instituții de 

cercetare și de învățământ superior, cum ar fi: Institutul Fizico-Tehnic “A.F. Ioffe” din 

Leningrad, Universitatea de Stat “M.V. Lomonosov” din Moscova, Institutul de Fizică “P.N. 

Lebedev” din Moscova, Institutul Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna, Insti tutul de 

Fizică Teoretică “N.N. Bogoliubov” din Kiev ș.a., au reușit în scurt timp să se familiarizeze 

cu rezultatele ştiinţifice de ultimă oră și să se încadreze în procesul de cercetare la 

avanposturile știinţei și să obțină rezultatele ştiinţifice remarcabile, recunoscute la nivel 

internațional.  
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În prezent, activitatea științifică a fizicienilor moldoveni este concentrată intru-un 

domeniu actual cu mari perspective pentru prezentul şi viitorul ştiinţific, educativ, cultural şi 

economic al R. Moldova, domeniu în care sunt concentrate eforturile celor mai performante 

universități, laboratoare, instituţii şi centre ştiinţifice din lume și unde există o competiţie 

aprigă, la care ei azi fac față. La multe performanţe ale  fizicii contemporane au contribuit ş i 

fizicienii moldoveni. 

Fizicienii noștri au beneficiat de sprijinul acordat de personalităţi eminente cum ar fi 

academicienii J.I. Alferov, N.V. Belov, N.N. Bogoliubov, A.S. Davîdov, V.L. Ginsburg, 

R.V. Hohlov, L.V. Keldîş, A.M. Pohorov (prezentați în imagine în ordine alfabetică). 

Academicienii Jores I. Alferov, Vitalii L. Ginsburg şi Alexandr M. Prohorov sunt laureaţi ai 

Premiului Nobel şi, împreună cu acad. Leonid V. Keldîş, sunt și Membri de Onoare ai AŞM.  

      
 

În cele ce urmează sunt prezentate succint rezultatele științifice principale ale fizicienilor 

moldoveni obținute pe parcursul ultimilor 70 de ani. 
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REZULTATELE PRINCIPALE OBȚINUTE ÎN R. MOLDOVA ÎN 

DOMENIUL FIZICII  ÎN ULTIMII 70 DE ANI 

REGIMENTUL NEMURITOR AL FIZICIENILOR DIN R. MOLDOVA 

 

 
Conținutul acestui capitol în mare parte reprezintă o succintă reproducere a informaţiilor 

vaste şi multilaterale acumulate şi publicate de acad. Mircea Bologa în revista «Электронная 

обработка материалов», editată de Institutul de Fizică Aplicată (IFA) al AŞM în 2013 [1]. 

De asemenea, au fost folosite informaţii din ediţia specială a Universităţii Tehnice a Moldovei 

din 2014 [2], precum şi din [3-5]. 

1. O direcţie științifică magistrală în R. Moldova este fizica semiconductorilor. Aceasta 

îşi are originea la Catedra de fizică experimentală organizată la Univesitatea de Stat din 

Chișinău de către prof. univ. Mihail V. Kot, specializată cu timpul în domeniul 

semiconductorilor binari, ternari şi cuaternari. Prof. Kot are merite deosebite în elaborarea 

tehnologiilor de obţinere a straturilor de semiconductori, a heterojoncţiunilor metal-dielectric-

semiconductor, metal-semiconductor, semiconductor-dielectric-semiconductor în baza 

compuşilor II-VI şi III-V. El a condus catedra de fizică experimentală la USM timp de 14 ani. 

A iniţiat sintetizarea şi cercetarea straturilor subţiri de semiconductori binari de tip II-VI şi III-

V. Aceste cercetări se efectuau pentru prima dată în URSS şi poate chiar în lume. A pregătit 

300 de specialişti. 20 dintre discipolii săi au susținut tezele de doctor habilitat, iar șase au 

devenit academicieni: A. Andrieş, E. Aruşanov, M. Bologa, D. Ghiţu, S. Rădăuţan, A. 

Simaşchevici şi membrul corespondent I. Geru [3,4]. 
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Prin eforturile depuse și cercetările realizate de academicienii Sergiu I. Rădăuţan, Alexei V. 

Simaşchevici, Ernest K. Aruşanov, Leonid L. Culiuc, de membrii corespondenţi ai AȘM 

Teodor Şisianu, Valentin V. Sobolev, de profesorii universitari Ion Andronic, Eugeniu 

Gheorghiţă, Dmitrii Nedeoglo, Lev M. Panasiuc, Nicolae Sârbu, Valeriu Muşinschii, Mihai 

Caraman, Victor Şontea, Petru Gaşin, Petru Gaugaş, Dormidont Şerban, de doctorii habilitați 

în ştiinţe fizico-matematice Vladimir  Ţurcan, Vasile Jitari, dr. habil. in ştiinţe tehnice Emil 

Rusu, de doctorii în ştiinţe fizico-matematice Alexandr Nateprov, Victor Tazlavan, Andrei 

Ţurcan și a altora, fizica semiconductorilor a devenit ramura principala a fizicii din R. 

Moldova, continuând să se dezvolte până în prezent la USM, UTM, Universitatea din Tiraspol, 

Universitatea “Alecu Russo” din Bălţi, IFA, Institutul de Inginerie Electronică şi 

Nanotehnologii (IIEN) „Dumitru Ghițu” al AŞM [3,4].  
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La AŞM şi Institutul de Fizică  Aplicată  (IFA) cercetările în aceasta direcție au fost inițiate şi 

organizate de acad. Sergiu Rădăuțan şi continuate de succesorii săi academicienii Ernest 

Aruşanov, Leonid Culiuc şi Alexei Simaşchevici, cu participarea a mai multor generații de 

colaboratori. Astfel, prin studiul semiconductorilor ternari de tip Zn(In, Ga)2C4 şi Cd (In, Ga)2C4 

au fost puse în evidenţă fenomenele de politipie structurală, de memorie optică, de generare a 

luminii laser coerente. Au fost sintetizați  semiconductori magnetici. A fost descoperit un grup nou 

de materiale semiconductoare cu structură de şpinel de tip CdCr2Sn cu proprietăţi fotomagnetice. 

Au fost sintetizate structuri de tip Zn2In2S5, aplicate în dispozitivele fotoelectrice, compuşi ternari 

pe baza calcogenizilor de molibden.  

Au fost sintetizați şi studiaţi semiconductorii de tip Cu(In, Ga)3Se5 cu randament înalt de 

transformare a energiei solare în cea electrică. Cercetările experimentale au fost suplimentate cu 

cercetări teoretice ale structurii benzilor energetice proprii şi ale celor create de impurităţi, cum ar 

fi cazul cristalului αZnAl2Sn:V
3+

. Au fost calculate dependenţele spectrale ale indicilor de 

refracţie, ale coeficienţilor de absorbţie şi de reflexie într-un interval larg de energii 0,8-4,5 eV. Au 

fost studiate experimental spectrele de fotoluminescenţă și de împrăştiere Raman ale cristalelor 

cuaternare de tip Cu2ZnSnS4. În cristalele binare de tip A
II
B

V
 au fost înregistrate oscilaţii 

Şubnikov-de-Haas, rezonanţa ciclotronică, oscilaţii magneto-fotonice, împrăştierea combinată 

Raman şi altele.  

 

    
Sub conducerea acad. Alexei V. Simaşchevici și cu participarea prof. Dormidont Şerban şi 

a dr. în șt. fiz.-mat. Leonid Bruc au fost elaborate celule solare de convertire a energiei solare 

în energie electrică pe baza structurilor cu barieră electronică de tip metal-dielectric-

semiconductor. În acest scop a fost elaborată o metodă de sedimentare pe o placă de siliciu a 

straturilor de tip SnO2 şi In2O3:SnO2, transparente în domeniul vizibil şi infraroşu apropiat al 

spectrului radiaţiei solare şi, în acelaşi timp, bune conductoare de electricitate. 

 Randamentul transformărilor fotoelectrice unilaterale a atins 15,8%, iar a celor bilaterale - 

până la 23%. Cristalele antiferomagnetice dezordonate (în engleză frustrate) de tip şpinel 

2 4ZnCr Se  sintetizate de dr. habil. în șt. fiz.-mat. Vladimir V. Ţurcan în Laboratorul de fizică a 

semiconductorilor, s-au dovedit a poseda o proprietate magnetică şi termodinamică 

neobişnuită, cum este multiferoiditatea, care se datorează polarizării dielectrice, induse de 

ordonarea spinilor. Această proprietate are aplicații în sistemele cu memorie. 
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Reţeaua skirmionică este un aranjament periodic format din vârtejuri de electroni cu spini. 

Astfel de reţele au fost recent identificate în diferite cristale magnetice, majoritatea acestora 

având structura chirală (adică cu un plan cristalin răsucit faţă de altul). Acestea sunt cunoscute 

ca reţele de tip Bloch. În lucrările teoretice de pionierat ale lui Bogdanov, Iablonsky şi Hubert 

a fost indicată posibilitatea de a obţine reţele skirmionice şi în cristale magnetice fără 

chiralitate, dar polare, adică fără un centru de inversie de simetrie nvC . Un astfel de cristal 

magnetic de tip 4 8GaV S  cu simetrie romboedrică 3vC  a fost sintetizat la IFA de către dr. habil. 

în șt. fiz.-mat. Vladimir V. Ţurcan şi studiat în Centrul pentru corelaţii electronice şi 

magnetism de la Universitatea din Augsburg, Germania. Astfel a fost descoperit un nou tip de 

reţea skirmionică de tip Neel în care spinii se rotesc în plan radial, spre deosebire de cazul 

Bloch în care spinii se rotesc în plan tangenţial.  
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În ultimii ani, acad. Ernest K. Aruşanov acordă o atenţie deosebită sintetizării şi 

determinării proprietăţilor fizice ale calcogenizorilor ternari, silicidelor, chesteriţilor şi 

compuşilor Hensler sub formă de nanocristale, care prezintă interes ca materiale pentru 

fotonică, spintronică, fotovoltaică, termoelectricitate şi în calitate de fotoelectrozi.  

Cercetările se efectuează în strânsă colaborare cu oamenii de știință din Europa occidentală, 

în special, din Germania, Franţa şi Spania. Granturile obţinute din străinătate permit 

cercetătorilor, în special celor tineri, să efectueze cercetări la universităţile şi centrele 

ştiinţifice vest-europene şi să publice rezultatele ştiinţifice în revistele de prestigiu. 

Acad. Leonid Culiuc a dezvoltat spectroscopia laser a cristalelor, folosind metode originale, 

cum ar fi generarea armonicii a doua a luminii laser şi altele. 

În cadrul USM au fost studiate în continuare mecanismele de transport al electronilor, 

electroluminescenţa, influenţa iradierii materialelor asupra conductibilităţii, efectele fotovoltaice în 

baza heterojoncţiunilor formate din compuşi semiconductori şi pe bază de siliciu.  

Au devenit profesori universitari Petru Gaşin, Petru Gaugaş, Dormidont Şerban, Dmitrii  

Nedeoglo şi Larisa Bocicariova. Acad. Alexei V. Simaşchevici, succesorul prof. Mihail V. Kot, a 

condus catedra menționată anterior timp de 28 de ani. Prof. Dmitrii Nedeoglo, succesorul acad. 

Alexei V. Simaşchevici, a elaborat materiale pentru înregistrarea informaţiei optice cu rezoluţie 

spaţială şi cu sensibilitate holografică. Prof. Dmitrii Nedeoglo şi acad. Ion Tighineanu au elaborat 

tehnologia de sinteză a suporturilor semiconductoare de înaltă conductibilitate, a straturilor 

poroase nano-tubulare care se întrebuinţează în calitate de nano-matrice, de materiale nano-

compozite şi elemente voltaice. Prof. Lev M. Panasiuc a dezvoltat la USM tehnologiile 

fototermoplastice de inregistrare a informației [3,4]. 

2. Acad. Dumitru Ghiţu a organizat Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii 

(IIEN) care azi îi poartă numele. Împreună cu dr. habil. Albina A. Nicolaeva şi dr. Leonid 

Konopko au studiat fenomenele de transport galvanomagnetice şi termomagnetice în mediile 

anizotrope cu micro- şi nanofire, cu structuri bimetalice, în semiconductori cu banda 

energetică interzisă îngustă şi în supraconductori. Au fost descoperite efecte dimensionale şi 

fenomenul de cuantificare a fluxului magnetic în firele monocrisraline de bismut. La 

cercetările multilaterale au participat doctorii habil. în şt. fiz.-mat. Pavel Bodiu, Teodor 

Munteanu, Nicolae Popovici, Anatolii Ivaşcenko, doctorii în şt. fiz.-mat. Elena Condrea, 

Vasilie Dolma, Dragoş Miglei, Stepan Muntean şi alţii.  
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 Acad. Valeriu Canţer a dezvoltat direcţia ştiinţifică „Fizica materialelor şi nanostructurilor 

neconvenţionale şi ingineria electronică” şi a creat o şcoală ştiinţifică, în cadrul căreia au fost 

susţinute 12 teze de doctor şi de doctor habilitat. A fost elaborată teoria fenomenologică a 

fenomenelor galvanomagnetice în cristalele anizotrope şi teoria microscopică a fenomenelor 

cinetice în semimetale în cazul câmpurilor magnetice fără cuantificare Landau. Cercetările 

experimentale ale fenomenelor de transport în cazul câmpurilor magnetice puternice au 

condus la descoperirea oscilaţiilor cuantice gigantice ale forţei electromotoare 

magnetotermice. A fost elaborată teoria stărilor locale de tip cvazirezonanță şi a stărilor de 

impurităţi în semimetale. Au fost sintetizate soluţii solidificate cu spectru energetic inversat şi 

cu trecerea dublă prin starea fără gap energetic. Au fost observate oscilaţii în cuantificarea 

fluxului magnetic în starea normală a metalului. Investigarea fenomenelor de ordonare şi de 

coexistenţă a mai multor faze în reţeaua unui compus şi concepţia de ierarhizare a acestor 

ordonări a permis acad. Valeriu Canţer să identifice efectele de inversie ordinară şi dublă a 

spectrelor energetice electronice în aliaje de semiconductori cu simetrie diferită, generate de 

interacţiunea spin-orbită şi deformarea elastică şi să identifice noi mecanisme de geneză a 

stărilor electronice de interfaţă. A lansat ideea de creştere a eficienței termoelectrice prin 

acţiunea sinergetică a efectelor de câmp electric şi de cuantificare dimensională. A propus 

metoda de concreştere epitaxială a materialelor cu diferenţă mare a constantelor reţelelor 

cristaline, bazată pe ajustarea domeniilor. 
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M. cor. Anatolie S. Sidorenco, directorul Institutului de Inginerie Electronică şi 

Nanotehnologii (IIEN) „Dumitru Ghițu” al AȘM, a descoperit şi studiat fenomenul de 

restabilire dublă a supraconductibilităţii în structurile stratificate „supraconductor-feromagnet” 

de tip 59/Nb Cu Ni . A fost observată experimental dependenţa nemonotonică a temperaturii 

critice  c FT d  de grosimea stratului feromagnetic Fd , care în acest caz coincide cu CuNid . 

Măsurătorile au fost realizate la diferite grosimi ale stratului supraconductibil de Nb  şi anume 

pentru trei valori ale lui Nbd . Datele experimentale au fost interpretate în baza efectului Fulde-

Ferell-Larkin-Ovcinikov.  

3. Acad. Andrei Andrieş a fondat în RM o nouă direcţie în fizica stării condensate, legată de 

studierea semiconductorilor amorfi sticloşi necristalini, cu aplicații la înregistrarea informaţiei 

în optoelectronică. Această direcţie completează foarte reuşit fizica semiconductorilor 

cristalini, cercetările în domeniul căreia au fost descrise mai sus. 
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Acad. Andrei Andrieş și colaboratorii şi continuatorii săi, prof. Mihai Iovu şi dr. în șt. fiz.-

mat. Elena Achimova au efectuat cercetări fundamentale şi aplicative ale materialelor amorfe, 

necristaline sticloase. S-a început cu creşterea şi sintetizarea acestora sub formă de sticle 

calcogenice, dopate cu elemente metalice şi pământuri rare, sub formă de compuşi 2 3As S  sau 

straturi subţiri amorfe cu mari suprafeţe pentru înregistrarea electrofotografică, 

fototermoplastică şi holografică. Au fost sintetizate structuri plane sub formă de ghiduri optice 

sau nanocompoziţi sticloşi cu participarea sticlelor sulfice, selenide şi germanate. Au fost 

obţinute pelicule subţiri de nanodimensiuni ale semiconductorilor calcogenizi sticloşi cu o 

transparenţă mare într-un spectru larg al razelor solare. Pentru a înţelege procesele optice 

electrochimice care au loc sub influenţa luminii au fost studiate stările locale, distribuirea lor 

în sisteme, mecanismele de transport şi de recombinare ale sarcinilor electrice. Au fost 

elaborate noi modele teoretice pentru a descrie şi a explica fenomenele optice fotoinduse şi 

schimbările fotostructurale care determină fotosensibilitatea materialelor. A fost elaborat un 

interferometru computerizat şi un sistem de dirijare a fascicolului electronic pentru a înregistra 

hologramele difracţionale pe suprafaţa peliculelor formate din polimeri semiconductori 

sticloşi. În cadrul şcolii ştiințifice create de acad. Andrei Andrieş au activat în diferite perioade 

de timp doctorii habil. în șt. fiz.-mat. Serghei Şutov, Mihai Iovu, Aurel Popescu, Artur 

Buzdugan, Valentin Ciumaş, doctorii în şt. fiz.-mat. Elena Achimova, Victor Verlan, Valeriu 

Bivol, Ion Cojocaru, Andrei A. Simaşchevici, I.P. Culeac, Maria Iovu şi alţii.  

Prof. Dumitru Ţiuleanu, discipolul acad. Andrei Andrieş, conduce Laboratorul de cercetare 

a proprietăţilor fizice ale semiconductorilor necristalini la catedra de Fizică a UTM. 
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Au fost efectuate cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul fizicii stării necristaline a 

corpului solid în sisteme binare, ternare şi cuaternare.  

A fost realizată experimental tranziţia monotonă a structurii sticlei calcogenice de la 

configuraţia trigonală la cea tetraedrică, în paralel fiind cercetată variaţia proprietăţilor fizice, 

inclusiv a spectrului energetic al electronilor. Pentru prima dată a fost descoperit fenomenul 

transformărilor chimice electrostimulate la interfaţa sticlei semiconductoare calcogenice cu 

metalele, ceea ce conduce la variaţia proprietăţilor fizice ale joncţiunilor metal-sticlă 

calcogenică. Acest fapt este utilizat la înregistrarea informaţiei optice. 

Un alt fenomen asemănător este deformarea electrostimulată a suprafeţei joncţiunii, care 

poate fi controlată prin intermediul factorilor externi. 

M. cor. Teodor Şişianu a fondat în UTM, în anii 1965-1966, o şcoală ştiinţifică în domeniul 

microelectronicii în cadrul catedrei „Microelectronică şi inginerie biomedicală”. La catedră au 

fost organizate centre şi laboratoare de cercetări ştiinţifice în care au activat m. cor. Sergiu 

Dimitrachi, profesorii univ. Nicolae Sîrbu, Viorel Trofim, Victor Şontea, Sergiu Şişianu, 

conferențiarii univ. dr. N. Armencea, T. Chiţul, N. Negrescul şi alţii. 
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4. Acad. Ion Tighineanu, cu susţinerea financiară din partea fundaţiilor CRDF-MRDA şi 

Alexander von Humboldt din Germania, a iniţiat în RM dezvoltarea nanotehnologiilor 

nelitografice, creând pe lângă Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) o bază ştiinţifică 

materială - Centrul Naţional de Studiu şi Testare a Materialelor, înzestrat cu utilaj tehnologic şi 

microscoape electronice moderne. Concomitent, el a fondat o şcoală ştiinţifică în care activează 

dr. habil. Veaceslav Ursachi, precum şi doctorii în ştiinţe Veaceslav Popa, Eduard Monaico, 

Olesea Volciuc, Lilian Sârbu, Mihai Enachi ş.a. A fost elaborată concepţia nanostructurării 

controlate a materialelor semiconductoare, care constă în imprimarea directă a unei sarcini 

electrice negative pe suprafaţa unui compus semiconductor cu ajutorul unui fascicul focalizat de 

ioni. Iradierea schimbă local proprietăţile semiconductorului şi după prelucrarea electrochimică 

ulterioară se creează condiţii pentru nanostructurare şi autoorganizare. Pentru a elabora structuri 

periodice poroase tridimensionale fără utilizarea măştilor litografice, a fost aplicată modularea în 

timp a potenţialului electric. 
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 În cadrul realizării proiectelor naţionale şi internaţionale au fost elaborate nanotuburi, 

nanofire şi nanodoturi, membrane ultrasubţiri, inclusiv membrane nanostructurate, 

nanocompozite create din polimeri şi compuşi poroşi, reţele ordonate din nanotuburi metalice cu 

învelişuri semiconductoare, lentile concave de tip „ochiul peştelui”, dispozitive de tip memristor, 

aerogeluri carbonice ornamentate cu nanodoturi semiconductoare pentru aplicaţii 

optoelectronice, fotonice, biomedicale şi altele. Un exemplu elocvent de dispozitiv 

nanotehnologic cu mari perspective de utilizare în biomedicină este micro-motorul constituit din 

nanotuburi de TiO2 care, datorită efectului colectiv, are capacitatea de a transporta particule sub 

acţiunea radiaţiei UV. Nanotehnologiile elaborate de acad. Ion Tighineanu şi echipa sa au fost 

apreciate de mai multe ori de prestigiosul portal NanoTechWeb.org din Marea Britanie, unele 

dintre ele fiind plasate şi pe copertele revistelor ştiinţifice internaţionale din domeniu.  

 

  

          5. Activitatea acad. Tadeuş Malinovskii şi a m. cor. I. Diaconu, continuată de doctorii 

în ştiințe.fiz.-mat. Iurie A. Simonov şi Victor A. Kravţov, desfășurată în Laboratorul „Metode 

fizice de cercetare a corpului solid” se axează pe metodele cristalografice şi electronografice 

de determinare a structurii cristalelor, a materialelor nanoporoase, carcaselor metalografice, a 

clusterelor polimerice, sistemelor polinucleare de nanodimensiuni, sistemelor din chimia 

supramoleculară. Toate aceste cercetări ale corelaţiei existente între structură şi proprietăţile 

fizico-chimice sau biologice ale materialelor constituie o direcţie a ştiinţei contemporane care 

poate fi numită ingineria cristalelor. Au fost dezvoltate principiile de elaborare a design-ului 

preparatelor cu multe componente, carcaselor metaloorganice ale materialelor nanoporoase, 

sistemelor polinucleare de nanodimensiuni. Cercetările au fost efectuate cu participarea 

doctorilor în ştiinţe fizico-matematice Paulina Bouroş, Iurii Ciumacov, Gheorghe Chiose, 

Silvia Croitoru, Marina Fonari, Mark Mazus, Piotr Petrenko, Galina Volodina. Acest capitol al 

fizicii, dezvoltat în R. Moldova, contribuie la dezvoltarea celorlalte capitole menționate în 

lucrarea de față. 
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Este de menţionat activitatea de generalizare şi dezvoltare a metodelor de descifrare a 

structurii cristaline desfășurată de dr. habil. în șt. fiz.-mat. Victor N. Biiuşkin, care a introdus 

funcţia dublă a lui Patterson, precum şi performanţa uimitoare realizată de dr. în șt. fiz.-mat. 

Iu. A. Simonov care a pregătit 14 doctori în ştiinţe, el însuşi nemaiavând timp să-şi prezinte 

materialele pentru a obţine titlul ştiinţific de doctor habilitat.  

O altă direcţie ştiinţifică menită să completeze studiul multilateral al cristalelor şi altor 

materiale a fost fondată, organizată şi dezvoltată de prof. univ. Iulia S. Boiarskaia şi continuată 

în prezent de doctorii habil. în șt. fiz.-mat. Daria Z. Grabco şi Raisa P. Jitaru şi de dr. în șt. 

fiz.-mat. Olga Şichimaca. Acesta este singurul laborator din R. Moldova în care sunt studiate 

proprietăţile mecanice dislocaționale ale cristalelor şi ale altor materiale.  
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Prin eforturile depuse de dr. habil. Daria Z. Grabco şi dr. habil. Raisa P. Jitaru, de doctorii 

în şt. fiz.-mat. Margarita Valicovskaia, Moisei Kaț, Svetlana Şutova, Natalia Palistrant, Maria 

Dântu, a cercetătorilor Maria Medînschi şi Elena Purici au fost acumulate date multilaterale 

privind structura dislocațională a amprentelor formate în timpul indentării. Interpretarea 

teoretică a acestora a permis prof. Iulia S. Boiarskaia să elaboreze modelul curgerii plastice a 

materialului în procesul de indentare a cristalelor, luând în consideraţie geometria planelor de 

alunecare şi de coeziune. A fost introdusă concepţia deformaţiilor cu acumulare lentă şi 

impulsive şi descoperit fenomenul deformaţiei prelungite, care continuă în aceeaşi direcţie 

după scoaterea indenterului. A fost introdusă noţiunea de pseudomobilitate a dislocaţiilor. 

M. cor. Valentin V. Sobolev a organizat Laboratorul de optică a cristalelor la temperaturi 

joase, în care a studiat spectrele energetice proprii, tranzițiile cuantice inter-bandă şi spectrele 

excitonice ale cristalelor. 
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6. M. cor. Iurie E. Perlin a fondat catedra de fizică teoretică la USM. A elaborat teoria 

formei liniilor de luminescenţă ale impurităţilor în cristale, inclusiv lărgimea lor spectrală, 

deplasarea acestora în funcție de temperatură şi despicarea lor sub influenţa efectului Stark. A 

descris teoretic procesele de transfer al excitărilor electronice între centrele de activare, care 

conduc la pomparea nivelurilor energetice generatoare de lumină laser, cât şi la tranziţiile de 

relaxare între centre în prezenţa radiaţiei de înaltă densitate. În cadrul catedrei de fizică 

teoretică au activat profesorii universitari Evghenii Pocatilov, Ghenadii Şmeliov, Vladimir 

Fomin, doctorii în ştiinţe fizico-matematice Viorel Enachi, Simion Ghifeisman, Lidia 

Harcenko, Sofia  Klokişner, Serghei Klimin, Sergiu Balaban, Serghei Boldarev, Vladimir 

Vîbornov, Iulia Malcoci, Marina Zencenco, Elena Prepeliţa, Irina Belinscaia, Elena Kiseliova. 

Până în anul 1961, la catedră au activat doctorii in st. fiz.-mat. Vsevolod Moscalenco şi  Iulia 

Boiarskaia. În perioada 1980-1994, au susținut cursuri speciale profesorii Piotr Hadji, 

Sveatoslav Moscalenco şi Boris Ţukerblat.  

M. cor. Boris S. Ţukerblat, prof. univ. Sofia I. Klokişner, doctorii habil. in st.fiz.-mat. 

Andrei Palii şi Serghei Ostrovskii şi doctorii în şt. fiz.-mat. Oleg Reu şi Mariana Roman au 

elaborat modele microscopice ale stărilor cooperative ale cristalelor cu unităţi structurale sub 

formă de clusteri luând în consideraţie interacţiunea electronilor din învelişurile exterioare cu 

fononii acustici şi tranziţiile electronilor între ionii metalici. Au fost descrise stările electronice 

ale magneților monomoleculari si cu un singur lanț, sistemele cu stări electronice labile, care 

manifestă crossover-ul de spin, tranziții de spin induse de transferul de sarcină, tautomerismul 

valent, efectul fotocromic, ordonarea structurală si de sarcină, valența mixtă. Au fost studiate 

efectele Jahn-Teller şi pseudo-Jahn-Teller  în sistemele magnetice.  

O contribuție semnificativă a fost adusă la dezvoltarea spectroscopiei centrelor de 

impurități in cristalele dopate. Activitatea  ştiințifică a acestui colectiv este reflectata în 

lucrările publicate în revistele de profil fizico-chimic de prestigiu.  

M. cor. al AŞM  Evghenii Pokatilov, membrul de onoare al AŞM  prof. Vladimir M. Fomin şi 

Laboratorul de cercetări ştiinţifice „Fizica şi ingineria nanomaterialelor şi sinergetica „Prof. 

Evghenii Pokatilov”, întemeiat în 1988, care poartă numele fondatorului său, au desfășurat o 

activitate prodigioasă şi multilaterală, continuată cu succes de dr. habil. in st.fiz.-mat. Denis L. 

Nica şi colaboratorii săi.  

La început de cale, m. cor. Evghenii P. Pokatilov împreună cu prof.univ. dr. habil. Alexandr 

A. Kliukanov şi doctorii în şt. fiz.-mat. Mihail Rusanov şi Kazbek Kabisov au dezvoltat teoria 

piezopolaronilor în cristalele volumice. M. cor. Evghenii P. Pokatilov, în strânsă colaborare cu 

profesorul american A. Balandin şi dr. habil. Denis L. Nica, actualul şef al Catedrei de fizică 

teoretică, au studiat spectrele energetice ale fononilor în structurile nanodimensionale, stările 

energetice ale purtătorilor de sarcină şi ale fononilor în structurile multistratificate 

nanodimensionale, inclusiv teoria conductibilităţii termice fononice în aceste condiţii. Optica 

neliniară a gazului polaritonic a fost studiată de m. cor. Evghenii P. Pokatilov împreună cu 

prof.univ. dr. habil. in st.fiz.-mat. Vladimir M. Fomin şi cu doctorii în şt. fiz.-mat. Vladimir 

Gladilin şi Serghei Klimin. A fost studiată teoretic problema optimizării proprietăţilor 

electrice, termice și termoelectrice ale grafenului multistratificat, ale structurilor plane 

multistratificate şi ale nano-firelor bazate pe , ,Si GaN GaAs  şi InAs . Prof. univ. Alexandr A. 

Kliukanov a elaborat teoria plasmonilor în semiconductori şi a studiat tranzițiile cuantice cu 

participarea plasmonilor. 
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În Laborator a fost dezvoltată teoria interacţiunii undelor electromagnetice milimetrice cu 

materia vie.  

Cercetările experimentale vizează proprietăţile fizice ale peliculelor nano-dimensionale pe 

baza de oxizi simpli de tip 2 2 3, ,ZnO SnO In O , precum şi de oxizi compuşi ai cobaltitelor 

stratificate cu formula MexCoOy , unde , ,eM Na Ca Ni  sau ai manganitelor cu formula 

  43
, , ,Cu Co Ni Mn O . 

Prof. univ. Vladimir Fomin, Membru de Onoare al AŞM, aplicând teoria bazată pe 

integrarea funcțională după traiectorii, studiază proprietăţile şi fenomenele neliniare optice şi 

de transport cu participarea purtătorilor de sarcină, a polaronilor şi excitonilor, care au o 

interacțiune arbitrară cu fononii şi excitațiile vibraționale în semiconductori, inclusiv în 

nanostructurile de tip gropi, fire şi puncte cuantice. Vom menţiona cercetările teoretice 

efectuate în cadrul USM de prof. univ. Florentin Paladi care împreună cu prof. univ. M. Oguni 

au descoperit fenomenul de generare si extincție a nucleelor cristaline în lichidele subrăcite la 

temperaturi joase şi au dezvoltat teoria tranzițiilor de fază în prezența unei stări intermediare 

metastabile. 
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7. Acad. Vsevolod Moscalenco, liderul fizicii teoretice în Academia de Ştiinţe a Moldovei, a 

întemeiat şi organizat, în anul 1961, Departamentul de fizică teoretică care ulterior, după 

înființarea Institutului de Fizică Aplicată, s-a divizat în câteva sectoare teoretice. Meritul 

excepţional al acad. Vsevolod Moscalenco este și organizarea Laboratorului de teorie a câmpului 

şi a materiei nucleare. Dezvoltarea acestei direcţii ştiinţifice a permis Republicii Moldova să 

obțină statutul de stat fondator al Institutului Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna, Rusia, 

unde acad. Vsevolod Moscalenco timp de 20 de ani a fost reprezentantul plenipotenţiar al R. 

Moldova. Acest statut a dat fizicienilor din R. Moldova posibilitatea de a participa la cercetările 

fundamentale desfășurate sub egida şcolii de fizică teoretică a renumitului fizician-teoretician şi 

matematician cu renume mondial N.N. Bogoliubov şi la cercetările teoretice şi experimentale 

realizate la acceleratoarele din IUCN. 

La aceste cercetări au participat în diverse perioade de timp doctorii  habil. în șt. fiz.-mat. 

Maria Palistrant şi Lia Kon, doctorii în șt. fiz.-mat. Sergiu Cojocaru, Ion Holban, Aurel 

Marinciuc, Mircea Colpajiu, Mihail Cernei, Dumitru Digor, Leonid Dohotaru, Constantin 

Gudima, Grigore Dohotaru, Mircea Baznat, Teodor Jereghi, Corneliu Şochichiu, Andrei 

Hvorostuhin, Alexandru Parvan, Iurie Palii.  

În anul 1958, acad. Vsevolod Moscalenco a propus, pentru  prima dată, teoria 

supraconductibilităţii multibandă în care perechile de electroni Cooper puteau să treacă prin 

tunelare dintr-o bandă în alta, ceea ce a constituit o generalizare a teoriei supraconductibilităţii, 

propusă iniţial de fizicienii americani J. Bardeen, L.N. Cooper şi R. Schrieffer în 1957 şi 

perfecţionată de N.N. Bogoliubov în 1958. Teoria supraconductibilităţii mutibandă a condus la 

noi legităţi care au permis într-un mod nu numai calitativ, ci şi cantitativ să fie explicate 

proprietăţile supraconductorilor cu temperaturi critice înalte, cum ar fi ceramicele oxide 

 100CT K , compuşii intermetalici  2 40CMgB T K  şi supraconductorii cu plane 

 055CFeAs T K . Cercetările fundamentale continuate de prof. univ. Maria E. Palistrant şi dr. 

habil. în șt. fiz.-mat. Lia Z. Kon s-au materializat în editarea în 1983 a monografiei semnate de 

trei autori: V. A. Moscalenco, L. Z. Kon şi M. E. Palistrant, intitulate «Двухзонная теория 

сверпроводников». (Teoria bizonală a supraconductorilor). Această monografie fiind de 

actualitate, în 2008 a fost tradusă în limbile română şi engleză de prof. univ. N. Ciobanu şi 

editată pe contul Societăţii fizicienilor din Romania şi Academiei Române.  

Cercetările fundamentale sistematice realizate de prof. univ. Maria Palistrant şi 

colaboratorii săi au avut drept rezultat crearea în sectorul de fizică statistică a unei şcoli 

ştiinţifice în această ramură a domeniului de bază al statisticii cuantice. Conducătorul 

sectorului acad. Vsevolod Moscalenco împreună cu doctorii în şt. fiz.-mat.  Leonid Dohotaru 

şi Dumitru F. Digor și-au concentrat eforturile în special pe problemele sistemelor cu corelări 

electronice puternice, inclusiv ale celor supraconductoare, elaborând o nouă metodă a 

diagramelor atunci când teoria obişnuită a perturbaţiilor (care presupune o energie de 

interacţiune între particule mai slabă decât energia lor cinetică) nu poate fi aplicată, atât în 

cazul echilibrului termodinamic, cât şi în sistemele departe de echilibru. Această nouă metodă 

a diagramelor se bazează pe concepţia unor noi funcţii de corelare de tipul cumulanţilor, 

introduse concomitent cu funcţiile Green. În prezent, teoria supraconductibilităţii multibandă a 

devenit clasică. 
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Acad. Sveatoslav Moscalenco, împreună cu câteva generaţii de fizicieni teoreticieni şi 

experimentatori, colaboratori şi doctoranzi ai IFA, timp de 50 de ani studiază fizica excitonilor 

şi biexcitonilor de înaltă densitate în semiconductori. Această direcţie de cercetare s-a dovedit 

a fi o ramură actuală a fizicii stării condensate contemporane, dezvoltată în multe centre 

ştiinţifice ale lumii.  

Cercetările colective sistematice şi îndelungate în aceste centre internaţionale s-au soldat cu 

descoperirea experimentală a biexcitonilor şi a fenomenelor de Condensare Bose-Einstein 

(CBE) şi de suprafluiditate a polaritonilor excitonici în microcavităţi. Biexcitonii sau moleculele 

de excitoni au fost descoperiţi experimental în cristalele CuCl  şi CuBr  în anii 1968-1970 şi în 

cristalele Ge  şi Si în anul 1975. Fenomenele de CBE şi de suprafluiditate a excitonilor au fost 

descoperite şi studiate experimental în varianta polaritonilor excitonici în microcavităţi începând 

din anul 2006, ceea ce a condus la elaborarea laserului polaritonic în 2014. 
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În cadrul IFA al AȘM, la aceste cercetări au participat, în diferite perioade de timp, 

profesorii univ. Piotr I. Hadji, Igor V. Belousov, Anatol H. Rotaru, dr. habil. în șt. fiz.-mat. 

Ana I. Bobrîşeva, m. cor. Ion I. Geru, doctorii în şt. fiz.-mat. Mircea I. Şmigliuc, Mircea F. 

Miglei, Alexandru S. Rusu, Spiridon S. Rusu, Porfir I. Bardeţchii, Alexandr V. Leleacov, 

Serghei I. Gaivan, Galina D. Şibarşina, Veaceslav R. Misko, Elena S. Kiseliova, Evghenii V. 

Dumanov, Igor V. Podlesnâi şi alţii. A fost organizat şi un grup de experimentatori cu 

participarea doctorilor în şt. fiz.-mat. Igor I. Dobânda, Igor Razdobreev, Iurii Şekun, Valentin 

N. Ciumaş, cercetătorilor Ion Cojocaru şi Vladimir I. Pavlenco. La baza acestor cercetări au 

stat două concepţii formulate în anii 1958-1962 şi anume: biexcitonii, condensarea Bose-

Einstein (CBE) şi suprafluiditatea excitonilor şi biexcitonilor în semiconductori, adică a 

cvasiparticulelor cu durată finită de viaţă în stare de cvasiechilibru departe de echilibrul 

termodinamic.  

Treptat cercetările teoretice în cadrul acestei tematici s-au ramificat. Datorită activităţii 

prodigioase a prof. univ. Piotr I. Hadji s-a creat o nouă direcţie de cercetare, care cuprinde 

procesele de propagare coerentă şi neliniară a undelor electromagnetice în corpurile solide în 

regiunea excitonică a spectrului, inclusiv în cuploarele şi în ghidurile optice, precum şi a undelor 

materiei în cazul CBE a atomilor şi moleculelor în capcane. Aceste din urmă procese ar putea fi 

calificate drept suprachimie ultrarece coerentă. În cadrul acestor activităţi de cercetare s-a creat o 

şcoală ştiinţifică de sine stătătoare, în care au fost pregătiţi 17 doctori în şt. fiz.-mat. şi prezentate 

spre susţinere două teze de doctorat. 
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În acelaşi timp, direcţia iniţială de cercetare a continuat să se dezvolte, eforturile fiind 

concentrate pe sisteme electron-gol bidimensionale în câmpuri magnetic şi electric perpendiculare 

pe suprafaţa stratului. Începând cu anii 2000, aceste cercetări continuă în colaborare cu profesorii 

Mihail A. Liberman (Suedia), Tugrul Hakioglu (Turcia) și Boris V. Novikov (Rusia). Rezultatele 

obţinute în perioada 1960-2000 au fost generalizate în monografia „Bose-Einstein condensation of 

excitons and biexcitons and coherent, nonlinear optics with excitons”, scrisă de autorul acestor 

rânduri în colaborare cu prof. David W. Snoke (Universitatea Pittsburg, SUA), publicată de 

prestigioasa editură Cambridge University Press în 2000. 

Acad. Victor A. Covarskii împreună cu colaboratorii săi, doctorii habil. în șt. fiz.-mat. 

Elerlanj P. Sineavskii, Izeaslav A. Ceaicovskii, Naum Perelman, Evghenii Perlin, Serghei L. 

Pâșkin, doctorii în șt. fiz.-mat. Ilia Averbuh, Ion A. Damaschin şi alții au studiat teoretic şi 

experimental procesele cinetice şi optice în cristalele cu impurităţi, în atomi şi în sistemele 

biologice, în special, sub acțiunea luminii laser.  

Acad. Victor A. Covarskii a elaborat teoria tranziţiilor multifotonice în atomi, a pus în evidenţă 

rolul statisticii fotonilor în tranziţiile cuantice, a prezis existenţa sateliţilor fotonici în spectrele 

optice ale centrelor de impurităţi. Acad. V. A. Covarskii şi prof. univ. Elerlanj P. Sineavskii, 

renunţând la aproximaţia Kondon, au reuşit să explice probabilităţile gigantice de captare a 

electronilor liberi de către centrele de impurităţi. Prof. E. P. Sineavskii a explicat fenomenele 

termoelectrice care apar în firele cuantice de bismut, în prezenţa câmpurilor exterioare electric şi 

magnetic, precum şi proprietăţile optice ale moleculelor eximere sub influenţa radiaţiei laser, luând 

în consideraţie stările fotonice comprimate. Dr. în șt. fiz.-mat. Ilia Averbuh şi dr. habil. în șt. fiz.-

mat. Naum Perelman au studiat dinamica pachetelor de unde în stările înalte excitate ale atomilor 

şi moleculelor. Acad. Victor Covarskii, doctorii habil. în şt. biol. Valentin Covarskii şi Eduard 

Kazanţev, dr. în şt. biol. Boris Filip şi alţii au studiat procesele cuantice în sistemele biologice 

supuse acțiunii luminii laser, reuşind să ajungă la aplicaţii practice – sporirea valorii nutritive a 

făinii de porumb utilizată ca hrană pentru păsări. 

 

Dr. habil. în șt. fiz.-mat. Mihai A. Macovei, directorul actual al IFA al AŞM, și colaboratorii 

săi din Laboratorul de nanofotonică - doctorii în şt. fiz.-mat. Viorel Ciornea, Porfir Bardețchii 

şi Corneliu Gherman studiază în prezent procesele cuantice în sistemele opto-electro-mecanice 

bazate pe nanotehnologii, care formează o punte între micro- şi macrounivers. Actualitatea 

acestei direcţii ştiinţifice şi a dezvoltării nanotehnologiilor a fost menționată încă de vestitul 

fizician R. Feynman în celebra sa prelegere din 1959.  
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În Laboratorul de nanofotonică sunt studiate noi obiecte, cum ar fi rezonatorul acustic în 

combinație cu cel optic, care tocmai formează sistemele opto-mecanice. Cavităţile acustice în 

care sunt captați fononii sau câmpul vibraţional acustic împreună cu cavităţile optice în care 

sunt captați fotonii şi cu punctele cuantice de semiconductor incorporate în aceste 

micorcavităţi dau naştere la interacţiuni indirecte între fononi şi fotoni şi la noi fenomene 

fizice studiate de dr. habil. Mihai Macovei şi colaboratorii săi. Au fost determinate 

proprietăţile cuantice statistice ale câmpului fononic sau vibraţional acustic, cum ar fi funcţiile 

de distribuție a fononilor după energie, fenomenele de grupare şi antigrupare a fononilor şi de 

comprimare a fluctuațiilor cuantice. 

M. cor. Ion I. Geru a prezis teoretic rezonanța dublă electron-nucleară-magneto-acustică 

(descoperită ulterior experimental) şi rezonanța paramagnetică și paraelectrică a excitonilor. A 

descris şi interpretat efectele magnetooptice gigantice. A introdus noțiunea de reversare 

incompletă a timpului şi a generalizat operatorul corespunzător în cazul sistemelor cu simetrie 

magnetică cuadricoloră şi altele. Rezultatele obținute au fost publicate în monografia 

„Resonance Effects of Excitons and Electrons. Basic and Applications”, Springer,2013, 

semnată de Ion Geru și Dieter Suter. 

   
8. Prof. univ. Anatolie CASIAN, academician al Academiei Internaţionale de 

Termoelectricitate, şeful Catedrei de mecanica teoretică a UTM, împreună cu doctorii în şt. fiz.-

mat. Ion Balmuş, Viorel Duşceac, Igor Sur, Petru Rusu şi Alexandru Sandu, au dezvoltat teoria 

fenomenelor cinetice şi optice în semiconductorii polari, a efectelor termoelectrice în 

heterojoncţiuni şi a fenomenelor termoelectrice în cristalele organice cvasiunidimensionale. A 

cercetat influenţa plasmei purtătorilor de sarcină asupra proprietăţilor cinetice şi optice ale 

semiconductorilor cu dimensionalitate redusă. A descoperit existenţa interferenţei a două 

mecanisme de interacţiune electron-fononică. 
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Pe parcursul anilor la Catedra de fizică a UTM, condusă în prezent de dr. habil. în șt. fiz.-mat. 

Vasile Tronciu, s-au efectuat cercetări şi în domeniul fizicii teoretice. În special, au fost 

dezvoltate teoria excitonilor şi biexcitonilor de înaltă densitate, teoria laserelor semiconductoare 

cu mediu activ sub formă de gropi şi puncte cuantice. Sub conducerea dr. habil. Vasile Tronciu 

sunt elaborate modelări matematice şi simulări numerice ale diodelor laser micro-integrate cu o 

cavitate exterioară. 
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Prof. univ.dr. habil. în șt. fiz.-mat. Mihai Vladimir, dr. habil. în șt. fiz.-mat. Vasile Tronciu, 

conferențiarii universitari dr. în  şt. fiz.-mat. Profirie Bardeţchii, Aurel Marinciuc, Mihai 

Marinciuc, Mircea Miglei, Alexandru Rusu, Spiridon Rusu şi colaboratorii au studiat procesele 

cuantice, cinetice şi statistice în sistemele de excitoni şi biexcitoni de înaltă densitate în 

semiconductori, în cazul generării luminii laser în rezonatoare, în supraconductori şi sisteme 

sticloase. Conf.univ. dr. în șt. fiz.-mat. Mihai Marinciuc şi conf.univ. dr. în șt. fiz.-mat. Spiridon 

Rusu au elaborat manuale de fizică pentru liceu și gimnaziu. 

9. Prof. univ. Nicolae D. Filip, Membru de Onoare al AŞM, fost rector al Universității 

“Alecu Russo” din Bălți, a studiat propagarea undelor electromagnetice în atmosfera 

Pământului. În teza sa de doctor în șt. fiz.- mat. (pe atunci candidat în științe), susţinută la 

Universitatea de Stat din Leningrad în 1962, au fost cercetate corelaţiile temporar-spaţiale ale 

fluctuaţiilor undelor ultrascurte în cazul propagării lor în troposferă şi deasupra unei suprafeţe 

de separație neomogene.  
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În anul 1978 el a susţinut teza de doctor habil. în șt. fiz.-mat. la Universitatea de Stat din 

Tomsk, în care au fost generalizate rezultatele ştiinţifice din perioada precedentă privind 

împrăştierea undelor ultrascurte pe neomogenităţile ionosferei datorate câmpului magnetic al 

Pământului.   

Cercetările în domeniul fizicii la Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău se 

efectuează în prezent la Catedra de fizică teoretică şi experimentală, condusă până nu demult 

de prof. univ. dr. habil. în șt. fiz.-mat. Eugeniu Gheorghiţă.  

Prof. univ. Eugeniu Gheorghiţă a studiat teoretic şi experimental materialele 

semiconductoare cu banda energetică interzisă îngustă de tip 1 x xHg Cd Te  şi 

i x y x yHg Cd Mn Te   în calitate de receptoare ale radiaţiei infraroşii, ajungând la concluzia că 

manganul datorită interacţiunii de schimb contribuie la majorarea stabilităţii şi temperaturii de 

lucru a receptoarelor. 
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Conf. univ. dr. Mihail Cernei a determinat temperatura critică de tranziţie în starea de 

supraconductibilitate a aliajelor 1x xA B   în funcție de compoziția x  folosind modelul Hubbard, 

precum şi dependenţa de temperatură a susceptibilităţii magnetice în cazul undei de spin şi undei 

de densitate a sarcinii electrice. 

Conf. univ. dr. Mihail Calalb a dezvoltat teoria supraconductibilităţii multibandă luând în 

consideraţie formarea perechilor Cooper de electroni din benzi diferite şi interacţiunea dintre aceștia. 

Conf. univ. dr. Igor Postolachi a studiat experimental structura spectrelor de luminescenţă a 

materialelor semi-magnetice de tip HgMnTe  şi a stabilit că intensitatea lor creşte esenţial la 

temperaturi joase şi câmpuri magnetice slabe, fapt care determină eficienţa laserelor 

magnetice. 

Conf. univ. dr. Pantelei Untilă a sintetizat materialele semimagnetice de tip HgCdMnTe  cu 

lărgimea îngustă a benzii energetice interzise şi a determinat spectrul energetic al purtătorilor 

de sarcină. 

Conf. univ. dr. Leonid Guţuleac a studiat teoretic şi experimental stările electronice ale 

impurităţilor de tip acceptor şi relaxarea spinilor în materialele ,  HgTe InSb  şi GaSb .  

Conf. univ. dr. Boris Korolevskii a studiat proprietăţile şi spectrul energetic al compuşilor 

Bi Sb . În perioada când Universitatea avea sediul la Tiraspol, acolo au activat profesorii 

Miroslav I. Kozlovskii, Ion I. Burdian, Eduard Senokosov şi alții.  
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10. Acad. Boris R. Lazarenco, fondatorul şi primul director al Institutului de Fizică Aplicată 

(IFA) al AȘM, şi soţia sa, Natalia Is. Lazarenko au inventat metoda de prelucrare a 

materialelor cu scânteia electrică, ei fiind distinși cu Premiul de Stat al fostei URSS. Ei au 

descoperit că sub influenţa scânteii electrice în spaţiul dintre anod şi catod se formează o 

plasmă gazoasă prin care se transportă materialul de la anod şi se depune pe suprafaţa metalică 

a catodului, formând straturi de aliaje, structuri compuse solidificate care modifică esenţial 

proprietăţile iniţiale ale catodului. Această metodă ingenioasă şi extrem de eficientă a fost 

materializată în aparate şi tehnologii industriale implementate în multe ţări ale lumii. 

 În cadrul IFA, acad. Boris Lazarenko a organizat cercetările teoretice şi experimentale ale 

acestor procese nu numai în plasma gazoasă, ci şi în cea electrolitică introducând lichidul în 

spaţiul îngust dintre anod şi catod şi supunându-l acţiunii curenţilor electrici de înaltă 

intensitate. Astfel, a fost iniţiată electrochimia extremă, dezvoltată în continuare de către acad. 

Iurii N. Petrov, m. cor. Alexandr I. Dicusar, doctorii în ştiinţe chimice şi tehnice Janna I. 

Babanova, Dumitru Croitoru, Grigorie Zaidman, Vladimir Petrenco, Natalia Ţînţaru şi alţii. 
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În acelaşi timp, acad. B. Lazarenco împreună cu succesorul său la postul de director al IFA 

acad. Mircea Bologa şi o pleiadă de doctori în ştiinţe tehnice şi chimice: Petru Dumitraş, Serghei 

P. Fursov, Valentin Mihailov, Vladimir V. Parşutin, Iurie N. Paukov, Alexandr A. Mamakov, 

Alexei Rîbalko, Anatolii Romanov, Iurii A. Şceglov și Veaceslav I. Zelenţov au extins esenţial 

aria cercetărilor electrofizice, inclusiv a proceselor de convecţie, flotaţie, cavitaţie, coroziune, 

sublimare, extracţie şi altele, ceea ce a lărgit spectrul şi numărul de aparate şi instalaţii elaborate 

de Uzina experimentală a AŞM subordonata IFA. Tehnologiile elaborate au fost implementate 

în ţară şi peste hotare. 

Succese impunătoare au obţinut acad. M. Bologa şi colaboratorii săi în cercetarea proceselor de 

transport a masei şi căldurii sub influenţa câmpurilor electrice, cum ar fi convecţia în gaze şi 

lichide, procesele de fierbere a lichidelor şi de condensare gaz-lichid, formarea curenţilor electro-

hidrodinamici şi altele. Studiul proceselor de cavitaţie şi de coroziune a avut drept scop aplicarea 

sau combaterea acestora.  

Sub îndrumarea acad. Mircea Bologa, la interfaţa dintre termo- şi electrofizică au fost 

iniţiate şi dezvoltate cu succes cercetări sistematice privind transferul de sarcină, căldură şi 

masă la interacţiunea gazelor, lichidelor slab conductibile și sistemelor eterogene cu câmpurile 

electrice. Au fost obţinute rezultate de pionierat care asigură ample posibilităţi de optimizare a 

regimurilor termice ale aparatelor cu cele mai diverse destinaţii. Au fost elaborate recomandări 

argumentate, tehnologii şi tehnici electrofizice şi cavitaţionale, protejate de numeroase brevete 

de invenţii, generalizate în monografii şi alte publicaţii. O mare parte dintre ele au fost 

publicate în revista „ Электронная обработка материалов” (Prelucrarea electronică a 

materialelor), editată de către Institut timp de peste 50 de ani, grație eforturilor și 

devotamentului acad. Mircea Bologa. Rezultatele ştiințifice au fost reflectate în peste 50 de 

teze de doctorat, susţinute în cadrul Laboratorului. 
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11. Încheind bilanțul cercetărilor realizate în domeniul fizicii la AŞM, am dori să 

menționăm meritul acad. Boris Lazarenco, primul director al IFA, care a ştiut să stimuleze 

inițiativa creativă în ştiință, să creeze în colectivul de cercetători ai Institutului o atmosferă de 

principialitate şi corectitudine, cu discuții deschise şi transparente. Aceste principii de 

comportament sunt absolut necesare în activitatea ştiințifică. 

De asemenea, să ne amintim că performanțele enumerate mai sus ale fizicienilor-absolvenți 

ai Universității de Stat din Chișinău, întemeiată în anul postbelic 1946 marcat de secetă şi 

foamete, se datorează şi eforturilor depuse de corpul profesoral-didactic al Facultății de fizică 

şi matematică, care şi-a făcut datoria cu abnegație în pregătirea cadrelor de fizicieni de înaltă 

calificare: decanul facultății prof. univ. Mihail A. Pavlov, fizicienii-teoreticieni profesorii 

Vladimir V. Malearov, Iurii E. Perlin, Leonid M. Şcerbakov şi Serafim G. Rîjanov și 

fizicienii-experimentatori, profesorii universitari Ivan I. Balog, Mihail V. Kot, Valentin Il. 

Rîkov, Iurii Kozulin, Ghenadii L.Circunov şi alții. 
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În încheiere, ne exprimăm profunda recunoştință față de regimentul nemuritor al fizicienilor 

(o parte dintre care, din lipsă de spațiu, n-au fost menționați aici) pentru aportul adus la 

dezvoltarea fizicii în Republica Moldova şi, totodată, cinstim memoria celor care nu mai sunt 

printre noi. 
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Rezumat: Articolul prezintă o descriere succintă a observațiilor astronomice și învățământului de 

astronomie în spațiul dintre Prut și Nistru – Basarabia interbelică, RSS Moldovenească și R. Moldova- 

în diferite etape istorice din perioada 1918-2018. Este pus în evidență aportul fiecăruia dintre 

“actorii” din perioada respectivă – astronomi profesioniști, cadre didactice și astronomi amatori care 

au contribuit în mod esențial la dezvoltarea, popularizarea și perpetuarea astronomiei în acest spațiu.  

Cuvinte-cheie: astronomie, Basarabia, telescop, observator astronomic, satelit artificial. 

 

Abstract: The article presents a brief description of astronomical observations and astronomy 

education in the space between the Prut and Dniester rivers- in Bessarabia between the 1
st
 and 2

nd
 

world wars, in Moldavian SSR and in the Republic of. Moldova - in various historical stages from 

1918 to 2018. It is highlighted the contribution of each of the "actors" of that period - professional 

astronomers, teachers and amateur astronomers who have contributed essentially to the development, 

popularization and perpetuation of astronomy in this territory. 

Keywords: astronomy, Bessarabia, telescope, astronomical observatory, artificial satellite. 

 

1.Repere istorice 

După mai multe războaie ruso-turce, partea de Est a Voievodatului Moldova în 1812 a 

fost „cedată” de către Imperiul Otoman Imperiului Rus, care a rebotezat impropiu acest 

teritoriu cu numele de  Gubernia Basarabia. În 1917, după revoluția din Rusia, Gubernia 

Basarabia își realizează dreptul la autodeterminare proclamându-și independență și devenind 

Republica Democratică Moldovenească, care în 2018 se unește cu partea de vest a Moldovei 

în componența României.Prin ultimatumul Guvernului sovietic din 26 iunie 1940, Basarabia 

este anexată la URSS, devenind Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM) cu 

hotarele modificate și teritoriul amputat față de cel al Guberniei Basarabia. Odată cu 

dezintegrarea URSS în 1991, RSSM ș-ai proclamat independența devenind statul suveran 

Republica Moldova. 
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2. Dezvoltarea astronomiei în Gubernia Basarabia și în Basarabia 

interbelică (1900-1918, 1918-1940)  

Dezvoltarea astronomiei în Gubernia Basarabia de la începutul sec. XX (1900-1918) și 

în spațiul dintre Prut și Nistru în perioada interbelică (1918-1940) este legată de numele 

astrofizicianului român basarabean Nicolae N. Donici (1874-1960), descendent din neamul 

Doniceștilor. N.N. Donici a absolvit Universitatea din Odessa, fiind discipolul astronomului 

A.K. Kononovich (1850-1910), directorul Observatorului din Odessa. A fost prieten cu I.A. 

Timchenko (1852-1924), un talentat mecanic-optician la Universitatea din Odessa, și cu K.D. 

Pokrovsky (1868-1944), directorul Observatorului Universității din Odessa, iar mai târziu – 

președintele Filialei din Odessa a Asociației de Astronomie și Geodezie din URSS. 

În 1908, N. Donici a construit primul Observator particular din Basarabia, în parcul de 

pe moșia mătușii sale din satul Dubăsarii Vechi (astăzi în raionul Criuleni) pe malul Nistrului, 

la aproximativ 40 km de Chișinău.  

Observatorul de astronomie fizică, cum îl numea N. Donici, din Dubăsarii Vechi era 

înzestrat cu cele mai performante la acea vreme instrumente și dispozitive. Multe din acestea 

erau construite chiar de astronom în atelierul său de la Observator. Astfel primul spectro-

heliograf din Rusia pentru observarea atmosferei Soarelui care concura cu instrumentele 

similare existente în Europa a fost construit de N. Donici în colaborare cu opticianul și 

mecanicul I.A. Timcenko din Odessa [2] și se afla în dotarea Observatorului din Basarabia 

alături de telescopul-refractor ecuatorial cu obiectiv Zeiss de 5 inch (cca 12 cm) și celostat. 

La Observator a existat un laborator și o stație meteorologică dotată cu instrumente și 

dispozitive meteorologice unde s-au făcut primele observații sistematice asupra vremii și a 

climei. Se poate afirma că N. Donici a pus bazele observațiilor meteorologice în spațiul dintre 

Prut și Nistru.  

În activitatea sa de cercetător, Nicolae N. Donici era interesat, în primul rând, de 

cercetarea Soarelui, astronomia planetară, lumina zodiacală. Folosind spectro-heliograful de 

construcție proprie, el a realizat fotografii ale suprafeței solare și protuberanțelor. Fiind un 

specialist recunoscut în Rusia și străinătate în domeniul observării eclipselor de Soare și de 

Lună, Donici a participat la expedițiile organizate de Academia din Rusia pentru observarea 

acestor fenomene, inclusiv în calitate de conducător al acestor expediții. A efectuat observații 

ale eclipselor totale de Soare din 1900 (Spania), 1901 (Sumatra), 1904 (Cambodgia –eclipsă 

inelară), 1905 (Spania și Egipt), 1912 (Portugalia), 1914 (Crimeea), 1932 (SUA).  

A observat cometa Halley la trecerea acesteia la periheliu în 1910; tranzitul planetei 

Mercur în 1907, demonstrând că Mercur nu are atmosferă; planeta Saturn în 1933, 

determinând cu mare precizie perioada ei de rotație de 10h14min (cu eroarea de numai 3 

min!). N. Donici a publicat 8 lucrări privind lumina zodiacală.  

Nicolae N. Donici a fost membru al Societății astronomice franceze (din 1897), 

membru al Societății astronomice din Rusia (din 1904), membru al Societății astronomice din 

Germania, membru al Uniunii Internaționale pentru cercetarea Soarelui, membru al Uniunii 

Astronomice Internaționale (din 1922), unde a reprezentat România la primele 6 Congrese ale 

UAI; membru de Onoare al Academiei Române (din1922) (exclus în 1948 și reabilitat în 

1990); Doctor Honoris Causa al Universității Coimbra, Portugalia, și al Universității 

Heidelberg, Germania.  
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Observatorul din Dubăsarii Vechi a funcționat până în 1940, când a fost devastat, iar în 

1949 a fost distrus în totalitate. Donici s-a văzut nevoit să părăsească Basarabia și să plece la 

București. În 1944 hotelul Capșa în care locuia în București a fost distrus de o bombă și el se 

mută cu familia în Franța. Mai târziu familia sa a emigrat în Argentina, iar N. Donici a rămas 

în Franța, unde a decedat în 1960, lăsând moștenire cca 80 de lucrări și articole științifice.  

În prezent, Observatorul de la Dubăsarii Vechi nu mai există, conacul se ruinează, iar 

bustul astronomului din fața conacului a fost vandalizat.  

 

3. Astronomia în RSS Moldovenească (1957-1991) 

În RSS Moldovenească, interesul pentru astronomie a renăscut după lansarea de către 

URSS în 1957 a primului satelit artificial al Pământului. La sfârșitul anului 1957, M. M. 

Lavrova, profesor de astronomie la Facultatea de fizică și matematică a Universității de Stat 

din Chișinău (USC), a organizat, cu sprijinul decanatului, o Stație de observare a obiectelor 

cerești la periferia orașului, în suburbia Botanica. Stația dispunea de un telescop-refractor 

școlar de tip Maxutov (D ≈ 7 cm), câteva binoculare și un aparat de radio. Studenții de la 

Facultatea de fizică și matematică a USC efectuau observații ale Lunii, planetelor, sateliților 

artificiali ai Pământului și altor obiecte.  

Situația s-a îmbunătățit în 

mod esențial în 1961, când la 

Chișinău a fost înființată Stația de 

observare optică a sateliților 

artificiali ai Pământului, condusă de 

Vitalii M. Grigorevsky (1930-1981), 

un tânăr doctorand din Odessa, numit 

lector universitar la Universitatea din 

Chișinău. Stația a fost amplasată în 

apropiere de Universitate, în vechiul 

Castel de apă al orașului Chișinău 

(astăzi – Muzeul mun. Chișinău) și era înzestrată cu lunete AT-1, un astrograf Heide (D = 160 

mm; F = 80 cm), binoculare militare de tip ТПЗ și ТЗК, cronometre, cronografe, atlase stelare 

(autor Antonin Becvar), editate de Academia din Cehoslovacia (Praha, 1962), hărți stelare 

întocmite de Mihailov. După precizia rezultatelor observaționale obținute, Stația se clasa în 

primele zece din cele circa 100 de stații similare care funcționau pe teritoriul URSS. Stația de 

observare a sateliților a funcționat până în 1975.  

 

 

Fostul Castel de apă al orașului Chișinău 

Foto: Ștefan D. Tiron 
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Observatorul Astronomic al Universității de Stat din Chișinău 

Între timp, Vitalii M. Grigorevsky și-a susținut teza de doctorat și i s-a încredințat să 

conducă Programul internațional de observații “SPIN” INTEROBS. În 1964, el a reușit să 

obțină permisiunea de construcție a unui Observator astronomic al Universității de Stat în 

afara orașului, în Rezervația Naturală „Codrii” din apropierea localității Lozova (la 50 km de 

Chișinău, în direcția Leușeni) și de achiziție a instrumentelor și echipamentelor necesare.  

Fiind înzestrat cu un spirit critic, V.M. Grigorevsky își permitea să exprime opinii 

critice la adresa autorităților, astfel încât a intrat în vizorul serviciilor de securitate, dar și în 

conflict cu conducerea Universității. În consecință, în 1970 el a fost nevoit să părăsească 

Chișinăul și să revină la Universitatea din Odessa, înainte de a-și vedea realizată ideea de 

edificare a Observatorului. După plecarea lui V.M. Grigorevsky, conducerea Stației de 

observare a sateliților a fost preluată de dr. Ion M. Panici.  

Construcția Observatorului 

astronomic al Universității a 

început în 1965 și s-a finalizat în 

1972. Observatorul a fost dotat cu 

un telescop-refractor АВР-2 (D = 

200 mm, F = 3 m), un telescop-

reflector АСТ-453 (D = 453 mm; 

F1 = 2 m; F2 = 10 m; F3 = 20 m), 

un astrograf Heide (D = 160 mm, 

F = 80 cm) Karl Zeiss, un 

spectrofotometru МФ-4, un 

spectrofotometru cu prismă SP-2, 

mai multe binoculare militare 

ТПЗ și ТЗК, două binoculare 

maritime БMT, telescoape școlare 

și alte instrumente. Statele 

Observatorului includeau trei cercetători științifici (unul dintre ei – Ion M. Nacu), un laborant 

și personalul tehnic. Director al Observatorului a fost numit Ion D. Răilean.  

 Cercetarea astrofizică în Moldova, inclusiv la Universitatea de Stat din Chișinău, s-a 

axat pe următoarele domenii principale: 

- Mișcarea (traiectoriile) sateliților artificiali ai Pământului (Grigorevsky V.M., Panici I.M.) 

- Studiul stelelor variabile (Grigorevsky V., Șacun L.I., Smîcov V.P., Jigău I.) 

- Ttransparența spectrală a atmosferei pe timp de noapte (Nacu I.M., Cernobai V.A., Răilean I.D.) 

- Stelele nestaționare și stelele neutronice (Cernobai V.A., et al.) 

- Găurile negre primordiale (Gaina A.B.) 

- Istoria, didactica și popularizarea astronomiei (Gaina A.B., Tiron Ș.D., Holban I.) 

Până în 1994, în cei peste 20 de ani de funcționare a Stației de observare a sateliților și 

a Observatorului Universității de Stat din Chișinău, au fost publicate peste 300 de lucrări 

științifice și susținte cinci teze de doctorat (Grigorevsky V.M., Panici I.M., Cernobai V.A., 

Sorocovici A.B., Gorodețchi D.I.). În aceeași perioadă, la Institutul Pedagogic din Bălți și-au 

luat doctoratul Bolboceanu A. și Gleibman E.Ia., iar la Institutul Pedagogic din Tiraspol – 

Polonuer M.D., Bragari L.F. și Șolohov V.  

Observatorul Astronomic al USM de la Lozova, 2007 
Foto: Ștefan D. Tiron 
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La Observatorul universitar, a fost proiectat și construit un electrofotometru spectral în 

curent continuu (Nacu I.M.) destinat cercetării transparenței spectrale a atmosferei pe timp de 

noapte. De asemenea, a fost proiectat și construit un electrofotometru spectral cu răcire folosit 

pentru numărarea fotonilor (Răilean I.D.). Pentru calibrarea electrofotometrelor și a aparaturii 

de înregistrare, a fost elaborată o sursă standard de lumină în baza sursei radioactive С
14

 (Nacu 

I.M.). La Observator erau organizate școli de vară pentru tinerii astronomi amatori, conduse de 

dr. Valentin F. Dușenco.   

În perioada 1961-1991, Universitatea de Stat din Chișinău a menținut relații strânse de 

colaborare cu Universitatea din Odessa. Astfel în 1975, specialiști din Odessa au instalat 

mecanismul de rotație a cupolelor la Observatorul Universității. Sub egida dr. Tsesevich V.P., 

membru-corespondent al AȘ a Ucrainei, specialiști din Odessa au ținut cursuri privind 

metodele de observare a stelelor variabile și de prelucrare a datelor observaționale. În baza 

Acordului de colaborare, absolvenți ai Universității din Odessa (Șacun L.I., Smîcov V.P.) au 

fost angajați la Observatorul Universității din Chișinău. 

Univeristatea de Stat din Chișinău a avut o colaborare fructuoasă și cu Institutul de 

Optică a Atmosferei din Tomsk (AȘ URSS), în special, în studiul transparenței spectrale a 

atmosferei. La Tomsk a fost aplicată o nouă metodă de determinare după stele a transparenței 

spectrale a atmosferei pe timp de noapte, elaborată în 1985 la Observatorul Universității din 

Chișinău (Nacu I., Cernobai V.). Cu concursul Institutului din Tomsk, echipa Universității din 

Chișinău a participat la 3 expediții la Observatorul Zelenciuk din Caucazul de Nord pentru 

observații la telescopul БTA (D = 6 m).   

 

Observatorul Astronomic al Liceului Real Republican din Chișinău 

În 1989, în centrul Chișinăului a fost construit un Observator astronomic pentru 

Centrul științific-tehnic republican al elevilor “Viitorul”, care funcționa pe lângă Palatul 

pionierilor sub egida Academiei de Științe din Chișinău. La Palatul pionierilor a funcționat 

Cercul “Tânărul astronom” pentru elevi. Observatorul era dotat cu telescopul reflector AT-400 

cu montură paralactică. Director al Observatorului a fost numit prof. Ion M. Nacu.  

În 1995, Observatorul a fost transmis Liceului Republican Real, înființat pe lângă 

Universitatea de Stat din Chișinău. La Observator funcționau mai multe cercuri pentru elevi și 

astronomi amatori: cercul “Tânărul astronom”, cercul de Astrofizică (condus de Nacu I.), 

cercul „Activitatea solară” (Dușenco V.), cercul „Construcția de telescoape pentru amatori” 

(Luca S.). De asemenea, la Observator se organizau și excursii pentru elevii din capitală.  

Este de menționat că la Observatorul din Chișinău se efectuau observații astronomice 

sub îndrumarea prof. Nacu I.M., un experimentat observator cu experiență de peste 20 de ani 

de activitate la Stația de observare a sateliților și la Observatorul Universității de Stat din 

Chișinău. Astfel, la observator a fost fotografiat impactul cometei Schoumaker-Levy-9 cu 

Jupiter (16-23 iulie 1994) (Nacu I.M., Luca S.I., Gheras A.S.), rezultatele fiind publicate în 

revista de specialitate. De asemenea, au fost observate și fotografiate cometa Hale-Bopp 

(1997) și transitul planetelor Mercur și Venus peste discul Soarelui. A fost observată și 

transmisă în direct de la Observator de către Televiziunea Națională a R. Moldova eclipsa 

totală de Soare din august 1999.  
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În cadrul Observatorului astronomic al Liceului Real Republican din Chișinău au 

susținut prelegeri pentru elevi și publicul larg dr. Dușenco V.F., prof. Nacu I.M., prof. Luca 

S.I. ș.a. Observatorul a funcționat până în septembrie 2009, când autoritățile au evacuat Liceul 

în altă locație, iar Observatorul a fost închis, apoi devastat de răufăcători. 

În perioada sovietică de până în 1990, în Chișinău a funcționat un Planetariu amplasat 

în incinta unei Biserici creștin-ortodoxe. Planetariul a fost distrus în urma unui incendiu la 

începutul anilor 90 ai sec. XX. 

Observatoare astronomice în alte orașe din RSSM 

În RSSM, au fucționat și două mici observatoare astronomice pe lângă instituțiile de 

învățământ superior din alte orașe: 

- Observatorul Institutului Pedagogic din Tiraspol, dotat cu un telescop refractor АВР-3 (D = 

150 mm, F = 2 m). Era folosit în scopuri didactice pentru pregătirea profesorilor de 

astronomie. Aici funcționa și un mic Planetariu. La Institutul din Tiraspol au fost susținute 3 

teze de doctorat în astronomie (Polonuer M.D., Bragari L.F. și Șolohov V.).  

- Observatorul cu planetariu al Institutului Pedagogic din Bălți. Director – prof. A.Bolboceanu. 

Aici au susținut tezele de doctorat E.Ia. Gleibman și A. Bolboceanu.  

 

Astronomia în învățământul și cercetarea din Republica Moldova (1991-2018) 

În 1991, după proclamarea independenței R. Moldova, a fost elaborată o nouă concepție 

a învățământului preuniversitar și universitar, materializată în Legea învățământului, adoptată 

de Parlament în 1995. S-a trecut la învățământul preuniversitar de 12 ani, inclusiv: ciclul 

primar - 4 ani, gimnazial - 5 ani și liceal - 3 ani (cu diverse profiluri). Mai târziu, învățământul 

superior a fost organizat în trei cicluri: ciclul I – studii superioare de Licență cu durata de 3-4 

ani; ciclul II – studii superioare de Master, cu durata de 1-2 ani și ciclul III – studii de 

Doctorat, cu durata de 3 ani. A fost revizuit conținutul învățământului (curricula - programele 

și planurile de învățământ). S-a pus problema elaborării de noi manuale, inclusiv de fizică și 

astronomie.  

În perioada 1991-2006, în liceele din R. Moldova, astronomia a avut statut de 

disciplină obligatorie cu programa de studiu prevăzută pentru 34 de ore academice. Până în 

2010, elevii au folosit manualul (diverse ediții): B.A. Voronțov-Veliaminov, Aстрономиe 

(tradus din limba rusă în română de Tiron Ș.D.).  

În 2006, Ministerul Educației a redus la 18 ore programa de astronomie în 

învățământul liceal și a propus ca Astronomia să fie trecută în Planul de învățământ ca 

disciplină facultativă. Corpul didactic a protestat. Pentru a sensibiliza opinia publică, autorii 

prezentului studiu au publicat în săptămânalul cadrelor didactice “Făclia”, editat la Chișinău, 

articolul „Salvaţi astronomia”. Ca rezultat, astronomia a fost păstrată ca disciplină obligatorie 

în Planul de învățământ (până în 2010). 

În anul școlar 2010-2011, Ministerul Educației a decis să integreze Astronomia în 

cursul liceal de Fizică. Autorii prezentului studiu, susținuți și de alte cadre didactice, au sărit 

iar în apărarea astronomiei, adresând Ministerului, în presă, o scrisoare deschisă “Astronomia 

eliminată din învățământ”). ... De data aceasta, însă, NU au fost auziți ...  
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În prezent, Астрономия este integrată în cursul de Fzică pentru liceu și este studiată în 

clasa a XII-ea. În Planul de învățământ liceal, pentru disciplina Astronomie sunt alocate 20 de 

ore la profilul real și 18 ore la profilul umanist. Primul manual integrat de Fizică-Astronomie, 

aprobat de Ministerul Educației, a fost editat în 2011 și reeditat în 2017. Manualul include 

capitolul “Elemente de astronomie“, autori: I.M. Nacu și Ș.D. Tiron. Elemente de astronomie 

sunt incluse și în manuale din ciclul primar și gimnazial. 

Programa liceală actuală de astronomie, în opinia noastră, are mai multe deficiențe: 

este supraîncărcată și se realizează cu greu în cele 18-20 de ore de studiu prevăzute în planul 

de învățământ. Din programă au fost excluse astfel de teme importante, cum ar fi: telescoapele 

optice și radiotelescoapele, determinarea luminozității, maselor și distanțelor stelare ș.a. În 

testele de fizică propuse la examenul de Bacalaureat nu sunt incluse subiecte de astronomie. 

Liceele nu sunt asigurate cu telescoape școlare, hărți stelare, calendare astronomice și alte 

materiale auxiliare strict necesare.  

Astronomia în învățământul superior 

În R. Moldova, specializarea Astronomie este inclusă în Registrul de Stat al 

Specializărilor din R. Moldova, aprobat de Parlament. Drept urmare, în 2012, Universitatea de 

Stat din Moldova (Chișinău) a introdus specializarea Astronomie în Planul de învățământ al 

Facultăii de fizică.  

La ora actuală, Astronomia generală este obiect de studiu în următoarele universități din R. 

Moldova: Universitatea de Stat din Moldova (Chișinău) (USM), Universitatea de Stat din Tiraspol 

(cu sediul la Chișinău), Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți. Pentru cursul de 

Astronomie generală sunt alocate 45 de ore, inclusiv 15 ore practice la Observatorul astrofizic. 

La USM, cursul de Astronomie generală este 

adresat studenților de la Facultatea de Fizică și Inginerie. 

Pe parcursul anilor, cursurile de Astronomie generală au 

fost susținute de: Lavrova М.М. (1957-1959), Jivov V.A. 

(1959-1961), Grigorevsky V.M. (1961-1970), Panici 

I.M. (1971-1974), Sorocovici A.B. (1974-1978), Geru 

I.I. (1978-1981), Cernobai V.A. (1981-1982), Geru I.I. 

(1982-1996), Gorodețchi D. (1996-2000), Tiron Ș.D. 

(2004-2012), Sorocovici A.B. (2012-2014). 

Până în 1990, la USM și în institutele pedagogice 

din Moldova era utilizat manualul: Popov P.I., Voronțov-

Veliaminov B.A., Kunitsky P.V., Astronomie, Ed. 

Lumina, 1971 (tradus din rusă în română de Gleibman 

E.Ia. și Tiron Ș.D.), precum și alte manuale în limba 

rusă, editate la Moscova. În prezent, în învățământul 

superior sunt utilizate, în principal, următoarele manuale 

de astronomie: Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий 

курс астрономии (Curs de astronomie generală), Изд. 

УРСС, M. 2004 și, din 2015: Tiron Ș.D, Nacu I.M., 

Astronomie, Ed.Lyceum, Chișinău, 2015.  

 

 

Promotori ai astronomiei în RM, Ion 

Nacu, Aurel Trifan, Ștefan Tiron și 

Vasile Cernobai,  cinstind memoria 

astronomului Nicolae Donici, 2004 
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Observatoarele astronomice funcționale din R. Moldova 

În prezent (2018), în R. Moldova funcționează două Observatoare astronomice: 

-Observatorul astronomic al Universității de Stat din Moldova, utilizat la ora actuală, în 

principal, în scopuri didactice -  pentru observații și lucrările practice ale studenților de la 

Facultatea de Fizică și Inginerie. Observatorul USM necesită renovare și reutilare cu noi 

instrumente astronomice, precum și specialiști în astronomie și astrofizică.  

-Observatorul Universității Tehnice a Moldovei (Chișinău) (UTM), inaugurat în 2016 și dotat 

cu telescopul optic Celestron CGE PRO 1400 HD, Schmidt-Casegrain, D = 356 mm. Director 

– conf.univ.dr. Chistol Vitalie. Pe lângă Observator, funcționează un mic Planetariu (15 

locuri). Observatorul UTM colaborează cu Observatorul din Galați (România). 

 

 Centrul Național de studii spațiale

În cadrul Universtății Tehnice a Moldovei funcționează, din 2012, Centrul Național de 

studii spațiale, condus de acad. Ion A. Bostan, ex-rector al UTM. Coordonator – Dr. Nicolae 

Secrieru. Centrul coordonează Programul Spațial de Stat de lansare a microsatelitului 

“Republica Moldova”, construit de specialiștii și studenții UTM, în 2013.  
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CZU: 523.4 

În memoria celor care au rămas 

pentru totdeauna în inimile noastre 

In loving Memory of those 

who are forever in our hearts 

 

CHEMAREA STELELOR 

(mărturisiri ale unui basarabean despre cum a devenit astrofizician) 

 

Dr. Ion HOLBAN, redactor-şef al revistei „Fizica şi tehnologiile moderne” 

Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, ion.holban@yahoo.com 

în dialog cu 

Dr. Dumitru GORODEȚCHI, astronom basarabean 

Membru al Societății Europene de Astronomie, SUA, dgor2013@yahoo.com 
 

Rezumat: Dialogul prezintă câteva crâmpeie din istoria dezvoltării astronomiei și astrofizicii în 

spațiul basarabean (în prezent – R. Moldova): organizarea la Chișinău a unei Stații de monitorizare a 

sateliților artificiali, cooperarea astronomilor moldoveni cu astronomi din lume; momente din viața și 

activitatea astrofizicianului Dumitru Gorodețchi stabilit în SUA; starea actuală a cercetării 

astronomice în R.Moldova. 
 

Cuvinte-cheie: astronomie, astrofizică, astronomi, Basarabia, sateliți, comete, asteroizi. 

 

Abstract. The dialog presents some episodes of the history of astronomy development in 

Bessarabia: organising a satellite monitoring station in Chisinau; collaboration of Moldovan 

astronomers with astronomers from around the world; short stories about the life and activity of the 

astrophysicist Dumitru Gorodețchi, who currently lives in USA; the current state of astronomy in 

Moldova. 

Key words: astronomy, astrophysics, astronomers, Bessarabia, satellites, comets, asteroids. 

 

Cuvânt introductiv de Ion Holban  

Stimaţi cititori, am o deosebită plăcere să vă prezint pe 

interlocutorul meu în acest dialog, dl Dumitru Gorodețchi (n. 

1940), doctor în științe fizico-matematice, basarabean de 

origine, în prezent stabilit în Atlanta, Georgia, SUA, dar 

rămânând totodată același om pasionat de astronomie, vânător 

de eclipse, bolizi, comete și alte fenomene astronomice. 

Domeniul de cercetare al dr. Dumitru Gorodețchi cuprinde 

dinamica și fizica cometelor și asteroizilor, fizica nebuloaselor 

gazoase și a materiei interstelare, el fiind un promotor al ideilor 

renumiților astronomi sovietici D.A. Rozhkovskii și K.I. 

Churyumov. Este membru al Societății Europene de Fizică 

(2013), Societății Europene de Astronomie (1998-prezent), 

Societății Matematicienilor din România (1998-2000). 

 

Astronomul Dumitru 

Gorodețchi, SUA, 2016 

mailto:ion.holban@yahoo.com
mailto:dgor2013@yahoo.com
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 A fost și membru al Comitetului SOPROG (program sovietic de studiere a cometei Halley 

în perioada apropierii acesteia de Terra, 1986).  

Cum a apărut ideea acestui dialog? În perioada 24–27 mai 2018, la Universitatea Tehnică a 

Moldovei s-au desfășurat lucrările Conferinţei Internaţionale „Telecomunicaţii, Electronică şi 

Informatică”. Organizatorii Conferinței au avut inspirația de a consacra o sesiune specială 

aniversării la 28 iulie 2019 a 100 de ani de la înfiinţarea Uniunii Astronomice Internaţionale 

(UAI), organizaţie care are misiunea să promoveze astronomia prin cooperarea internaţională 

a instituţiilor astronomice şi a astronomilor profesioniști și amatori. Unul din fondatorii UAI a 

fost și astrofizicianul basarabean Nicolae Donici (1874-1960) de la Dubăsarii Vechi [1-3]. Cu 

această ocazie, autorul acestor rânduri a prezentat o comunicare [4], în care a încercat să 

urmărească cum au pătruns în Basarabia, apoi în R. Moldova ideile astronomice și astrofizice 

dezvoltate în sec. XIX-XX în Europa de Vest şi SUA.  

Cu puțin timp inainte de lansarea primului satelit artificial al Pământului în 1957 (URSS), 

la iniţiativa constructorului principal de rachete din URSS, acad. S.P. Koroliov (1907-1966), 

pe teritoriul URSS au fost create mai multe staţii de observare a sateliților, cu scopul 

determinării cât mai precise a traiectoriei acestora. O asemenea stație a fost înființată și la 

Universitatea de Stat din Chişinău (USC), fiind condusă de conf. univ. Mariana M. Lavrova, 

care deşi nu era specialist în astronomie a reuşit să trezească interesul multor studenţi pentru 

cercetări astronomice. Astfel, la USC au început să fie pregătiţi, facultativ, specialişti în 

domeniul astronomiei din rândul studenţilor de la Facultatea de fizică și matematică.  

În 1960, la conducerea Staţiei de observare a sateliților din Chişinău a fost invitat un 

astronom, Vitalii M. Grigorevskii (1930-1981), de la Universitatea din Odesa. În același timp, 

Staţia îşi schimbă sediul, trecând în Castelul de apă al Chişinăului din preajma Universităţii 

(astăzi - Muzeul oraşului), arhitect Alexandru Bernardazzi (1831-1907). Între timp, Staţia este 

dotată cu indtrumente moderne, iar V. M. Grigorevskii susţine teza de candidat în științe 

(7.06.1962). Odată cu venirea la Chişinău a acestui astronom energic, Staţia devine cunoscută 

în întreaga URSS.  

Din 1963 V.M. Grigorevskii este membru al Consiliului ştiinţific al Planetariului din 

Chişinău (deschis în incinta unei biserici), al cărui Preşedinţi au fost acad. Tadeuş 

Malinovschi (1921-1996) şi acad. Sergiu Rădăuţanu (1926-1998). V.M. Grigorievskii câştigă 

un proiect internaţional de cercetare (SPIN) și obţine dreptul de a construi un observator 

astronomic. Locul pentru construcție a fost ales la 50 km 

depărtare de Chişinău, în Rezervația naturală Codrii din 

apropierea satului Lozova, la altitudinea de 333 m. 

Observatorul a fost dat în folosinţă în 1972 și înzestrat cu 

două telescoape, un astrograf şi alte echipamente 

astronomice [5]. După susţinerea tezei de doctor în 1970, V. 

M. Grigorevskii se întoarce la Universitatea din Odesa, 

înainte de a se fi deschis Observatorul de la Lozova.  

După lansarea cu succes a primului satelit artificial al 

Pământului, mai mulţi participanţi la acest grandios 

program au fost menţionaţi cu Diplome de Onoare din 

partea Ministerului Învăţământului Superior din URSS şi a 

Consiliului Astronomic al Academiei de Ştiinţe a URSS. 

Dintre studenţii de la Chişinău,  de asemenea diplome s-au 

învrednicit Valentin Dushenko (1939-2004) şi Dumitru 

Gorodeţchi, doi tineri care au dat dovadă de cunoştinţe 

profunde şi osârdie în muncă.  

Cu o asemenea diplomă a 

fost menționat și studentul 

eminent Dumitru 

Gorodețchi 
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Ulterior V. Dushenko, pe care l-am cunoscut îndeaproape, a susţinut teza de candidat în 

științe fizico-matematice în domeniul fizicii particulelor elementare. Era pasionat de 

heliobiologie, de studierea relaţiilor existente între activitatea Soarelui (numărul de pete 

solare) şi fenomenele terestre - furtunile magnetice, fenomenele meteorologice, cutremurele 

de pământ, influența acestora asupra oamenilor etc. În cadrul Societăţii tehnico-ştiinţifice a 

elevilor „Viitorul”, dumnealui a antrenat în observaţii astronomice sute de elevi din toată 

republica. Era unul dintre cei mai activi  lectori ai Planetariului din Chişinău.  

Pe studentul astronom Dumitru Gorodeţchi l-am cunoscut în 1962, când eram student la 

Universitatea de Stat din Chișinău. Îmi amintesc cum într-o zi a venit la căminul unde locuiam 

un student chipeş, inteligent și ne-a vorbit despre Observatorul Universităţii, despre sateliţi, 

planete, comete, asteroizi etc. Avea un limbaj elevat, se vedea că însușise bine fizica și 

astronomia, ne explica multe fenomene și în română, deși  pe atunci cursurile se țineau doar în 

limba rusă. Am rămas cu toții încântați de el. Nu l-am mai văzut mult timp după aceea, eu 

fiind plecat să-mi continui studiile la Dubna, apoi a urmat serviciul militar. Auzisem doar că 

D. Gorodețchi a plecat să lucreze la un Observator Astrofizic din Kazahstan. L-am întâlnit 

abia prin anii ‘90, când Moldova și-a proclamat independența. Mai târziu, a prezentat un 

articol pentru publicare în „Revista de fizică”, la care eram redactor-șef adjunct. Atunci mi-a 

mărturisit că dorește să emigreze în SUA, apoi iar a dispărut.  

De la astronomul Ion Nacu (n. 1947) am aflat, în 2018, că D. Gorodeţchi s-a stabilit în 

SUA, mi-a dat și adresa electronică. De îndată am și luat legătura cu Domnia sa prin poșta 

electronică ca să aflu câte ceva din laboratorul său de creație și cât de ușor i-a fost drumul în 

astronomie. Anterior realizasem asemenea interviuri cu doi astronomi de la Observatorul din 

Paris: acad. Zadig Mouradian (n.1930)[6] (un efect astronomic descoperit de savant îi poartă 

numele) și dr. Mirel Birlan (n.1963)[7], (asteroidul nr.10034 îi poartă numele). 

În perioada sovietică apăruse o carte a unui autor, pare-mi-se din Estonia, intitulată 

„Spovedania lupului bătrân”, o carte cu mărturisiri despre rătăcirile sale prin viață. Parcă 

amintindu-și de acea carte, protagonistul nostru a ales să-și intituleze mărturisirile 

„Spovedania unui astronom basarabean”. La început acest titlu nu mi s-a părut reușit, mai apoi 

i-am propus să-l  schimbăm, pentru că în cazul dumnealui este vorba de mărturisire, nu de 

spovedanie. Domnia sa a acceptat. 

Totodată, dl Gorodeţchi a adresat și un mesaj emoționant participanților la Conferința 

amintită: „Înalți oaspeți, stimați colegi, dragi prieteni și entuziaști ai uneia din cele mai vechi 

științe, astronomia! Onorată Asistență! În preajma aniversării, în vara anului 2019, a celor 100 

de ani de la înființarea Uniunii Astronomice Internaționale, permiteți-mi și mie, unui 

basarabean rătăcit pe undeva peste ocean, la Atlanta, Georgia, SUA, împreună cu familia, 

soția și fiul, să vă adresez câteva cuvinte de la inimă. Vă doresc tuturor dumneavoastră și 

poporului Moldovei multă, multă sănătate, belșug, prosperitate, succes în toate activitățile 

pozitive pe care le-ați conceput în mișcarea spre Europa. Poporul meu, frumos, talentat și 

harnic, are toate drepturile la o viață decentă, prosperă, stabilă si fericită în marea familie a 

țărilor europene. Sunt și eu basarabean și nu-mi este indiferentă soarta pământului unde m-am 

născut și unde mi-am petrecut o parte semnificativă din viața mea și a poporului din care fac 

parte și care a avut multe de suferit pe parcursul istoriei. Dar vreau să vă spun că vă mișcați, 

încetul cu încetul, într-o direcție corectă. De aici, de departe se vede mai bine, mai clar, cu 

toate că uneori scăpați din mână firul Ariadnei”.  
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DIALOG 

Ion HOLBAN – Dumitru GORODEȚCHI 

I.H. În perioada sovietică rula un film cu priză la public: „Cine sunteți, doctor Sorge?” 

Parafrazând titlul filmului, vă întreb și eu: Cine sunteți, doctor Dumitru Gorodețchi? 

D.G. Familia mea: eu, soția Nelly și fiul Sergiu, e un mic colectiv dar toți trei am contribuit 

într-un fel sau altul la realizarea visurilor 

noastre. Cel mai important pas este că ne-am 

stabilit cu traiul acolo unde eu am insistat și am 

visat încă de pe vremurile lui Papură Vodă, pe 

când eram pionier sovietic cu cravată roșie la 

gât, pe care am pierdut-o pe undeva, cățărându-

mă cu prietenii pe acoperișurile bisericilor 

părăsite sau distruse din Sofia (Bălți), 

Mărculești, Ghindești (Florești). Vă trimit și un 

set de fotografii ale membrilor familiei mele.  

Pe Nelly, o tânără moldoveancă din 

Grigoriopol (partea stângă a Nistrului), cu o 

minunată cosiță aurie, grea, lungă până la pământ, am întâlnit-o întâmplător pe bulevardul 

Moscovei din Chișinău, în 1977, când eram în vizită la mama mea, Maria. Acea cosiță mi-a 

căzut tronc la inimă. Mi-am zis atunci: „Burlac hoinar bătrân (împlinisem 37 de ani, iar ea 

avea doar 23 de ani neîmpliniți și absolvise de curând Universitatea) – „aceasta îți va fi 

consoarta” - și n-am greșit.  

I.H. Transmiteți soției Dvs. multă, multă sănătate și prosperitate. Am fost de câteva ori pe 

la Grigoriopol, ne-am întâlnit cu profesorii din școala moldovenească de acolo. Mi-au lăsat 

bune impresii oamenii și orașul. Apropo, din Grigoriopol astronomul Nicolae Donici 

telegrafia la Sorbona despre măsurătorile realizate de el la Observatorul astrofizic propriu 

din Dubăsarii Vechi. Trecea Nistrul cu dubasul pentru a ajunge la Grigoriopol, la telegraf. 

Originară din Grigoriopol a fost și mama fraților fizicieni, academicienii Vsevolod (1928-

2018) și Sveatoslav (n.1928) Moscalenco. 

D.G. Mulțumesc frumos. În privința căsătoriei, pășeam pe urmele tatălui meu, basarabean 

cu rădăcini poloneze, profesor de matematică la un gimnaziu sau liceu din Basarabia. Când s-

a însurat, în 1939, avea 32 de ani, iar mama mea, Maria Gorodetchi (Corobceanu) (1922-

2011), pe atunci o fetișcană drăgălașă cu ochii albaștri, ca cerul senin, nici nu împlinise 17. 

Mama ei vitregă, Natașa, a căutat să scape mai degrabă de fiica sa vitregă Maria, deoarece 

avea încă doua fete și un băiat cu bunicul meu, Ilie Corobceanu. Menționez că bunica mea pe 

linia mamei, Varvara, a decedat la vârsta de numai 22 de ani, după o scurtă și nemiloasă 

boală. Mama avea atunci doar doi anișori. Peste un an bunelul, inginer feroviar, s-a recăsătorit 

cu bunica mea vitregă Natalia, care i-a dăruit două fete (Rica și Claudia) și un băiat, Senia. 

După 28 iunie 1940, ei toți au fugit de sovietici în Regat. Mama însă cu mine în brațe a 

întârziat la trenul care-i dusese în Transilvania, Banat sau Oltenia, nu aveam știre. Tatăl meu, 

Ion Anton Gorodetchi, era atunci înrolat în Armata Română, la infanterie.  

Nelly Gorodețchi în biroul astrofizicianului 
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Așa s-a întâmplat că, părăsind în grabă Basarabia, bunicul n-a reușit s-o anunțe pe mama 

mea, unde se vor stabili în România. Mama cu mine în brațe a reușit să prindă un alt tren care 

ne-a dus în grabă și pe noi spre vest. Oamenii lăsau casele cu tot ce au agonisit o viață, poate 

mai multe generații - livezi cu fructe, grădini cu zarzavaturi și fugeau din calea urgiei, doar să 

scape cu viață. Bineînțeles, toate astea nu le-au fost restituite după deportarea forțată din 

România socialistă în Moldova Sovietică.  

I.H. Și cum s-a întâmplat că ați ajuns apoi în Uniunea Sovietică? 

D.G. Trecuseră vreo șapte ani de când noi ne refugiaserăm peste Prut și căutam peste tot 

prin Transilvania, Banat, Oradea, în toată România, părinții, frații și surorile, bunicii, rudele 

de care ne-au despărțit cei doi tirani și criminali, Hitler și cu Stalin. Erau mii și mii de 

basarabeni ca noi. Autoritățile comuniste ale României socialiste, în parteneriat cu 

reprezentanții autorităților sovietice (NKVD), „pieptănau” toată România socialistă, îi 

prindeau pe basarabenii ascunși prin țară și îi deportau în URSS: „Marș acasă, în patria 

sovietică”.  

I.H. Și ați revenit la Soroca? 

D.G. Nu la Soroca, ci undeva în Moldova Sovietică, acum nici nu mai țin minte toate 

localitățile în care ne-am mutat de mai multe ori. Prima localitate a fost satul Sofia, județul 

Bălți, unde m-am născut. Acolo erau rudele tatălui meu. Pe urma împreună cu mama ne-am 

stabilit pe un timp oarecare la Vădeni, Soroca, unde mama avea multe rude, dar care au murit 

aproape toate de foame, frig și de mizeria anilor 50, pe timpul când era încă în viață „Marele 

Dictator”. Am vazut multe la Vădeni. Cum veneau NKVD-iștii cu pistoale și luau de la 

oameni până la ultimul kilogram de grâu și porumb, oiță, cal; cum sicrie după sicrie erau duse 

la cimitir. 

Așa s-a întâmplat că am fost nevoiți să trăim câțiva ani și în Caucazul de Nord, în apropiere 

de Tuapse. Fiecare dimineață trebuia să merg la școală în altă staniță, la aproximativ 5-6 km 

depărtare de a noastră, Chernomorskaya (în Kubani), deoarece era doar o singură școală 

primară în zona aceea. Mergeam singur, pe o cărare, printr-o pădure deasă și plină de vipere. 

Iar vara, împreună cu alți băieți, pășteam caii, oile, culegeam și duceam cu o cotigă veche cu 

două roți ruginite saci plini cu ciuperci, pere, mere, ghindă și alte daruri ale pădurii. Și predam 

toate acestea pentru câteva copeici sau o rubla-doua la punctele de uscat la soare sau loznițe 

săpate în pământ. Noi, băieții, eram fericiți - ne ajungea de-o înghețată (iar unora, din cei mai 

mari - și de un pachet de țigări) sau de un bilet de cinema (stăteam în clubul satului întinși pe 

podea sub pânza albă a ecranului și holbam ochii la ce se petrecea pe ecran). Mecanicul, 

sărmanul, alerga cât ședea afară la generatorul care aproviziona instalația cu electricitate, 

trăgând cu disperare de o funie care pornea motorul. Vreo două ore cât rula filmul, mecanicul 

schimba 10-12 casete cu pelicule. Cu toate acestea, pentru noi, copiii, filmul era o mare 

minune, un mister. Spune-le toate acestea azi celor care au vârsta noastră de atunci și ei vor 

râde de tine! Uimit de frumusețea locurilor de pe acolo, când am plecat acasă, în Moldova 

socialistă, eu, un elev în clasa a șasea sau a șaptea, am plâns, m-am gândit că mai mult nu voi 

vedea locuri atât de frumoase. Uitaserăm deja cât de frumoși erau Carpații, Transilvania, 

Oltenia, Banatul, unde rătăciserăm împreună cu mama în căutarea tatălui, bunelului și a 

rudelor. În 1945, locuind la București, ocazional l-am văzut pe Regele Mihai (1921-2017). 

Mama mi-a zis: „Uită-te, acesta-i Regele Nostru”. Cu unele dintre rude, din Vădeni, ne-am 

revăzut întâmplător în 1947, la Sibiu. Cu tata ne-am reîntâlnit după război la Sofia.  
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Despre bunel și fratele mamei, Senea, am aflat abia în 1961, când nu se putea de dus la ei. 

Bunelul, Ilie Corobceanu, căruia îi seamăn la înfățișare, locuia la Ploiești și își amintea în 

scrisori că mie îmi plăcea să mă dea huța-huța pe picioarele sale. Au plecat din viață fără să-i 

mai văd. Pe sora mamei Rica am văzut-o abia în 2000, când eram la o conferință la Cluj-

Napoca, după conferință am vizitat-o și pe sora mamei, Claudia, care locuia la Ploiești. 

I.H. Unele epizoade din viața Dvs. parcă-s din viața mea. Ați revenit pe urmă la Soroca? 

Soția mea, Eufrosina, a absolvit Școala moldovenească nr.1 din Soroca, astfel că orașul este 

unul apropiat sufletului meu. 

D.G. Într-adevăr, Soroca este un oraș pitoresc. Cred că vă dați seama ce atitudine era pe 

atunci peste tot în Moldova Sovietica față de limba noastră „moldovenească”. În regiunea 

Cubani, eu învățaserăm în limba rusă, astfel că revenit la Soroca, am continuat studiile în 

școală rusă. În vara anului 1957 am absolvit școala rusă “A.S. Pușkin” din Soroca, pitorescul 

oraș de pe malul Nistrului, în care mi-au trăit părinții și bunicii și unde, înainte de război, ei au 

avut și casă, și masă, și grădină, care nu le-au mai fost restituite. Limba rusă nu-mi este nativă, 

pentru prima dată am auzit-o pe când aveam 8 ani, am învățat-o pe urmă la perfecție, am citit 

o mulțime de cărți ale autorilor clasici ruși și sovietici. Deși, spun sincer, nu sufeream 

gramatica, tot felul de reguli plictisitoare și excepții de la aceste reguli. Cu toate acestea, 

scriam compuneri fără greșeli. La examenele de limbă rusă și literatură îmi plăcea să aleg 

dintre subiectele propuse „tema liberă”, ca să pot da frâu liber imaginației. Odată am compus 

o odă în stil grecesc antic, așternută pe 8-9 pagini. Acum, la bătrânețe stau și mă crucesc, 

Doamne, Dumnezeule, ce „specific grecesc și foarte antic” putea „inventa” mintea mea de 

absolvent și așterne pe 8-9 pagini în forma dificilă de „odă greacă”? Oricum, administrația 

celei mai bune pe atunci școli rusești din Soroca mi-a prezis „un viitor literar”, la care eu n-am 

visat niciodată, iar învățătorii de limbă și literatură rusă mă tot îndemnau: „măi, băiete, du-te 

la Institutul de Literatură „A. Herzen” din Leningrad”. N-am făcut-o din prudență, era foarte 

puțin probabil ca din mine să iasă un scriitor ruso-sovietic, măcar mediocru. Nu-s din aluatul 

cela, am alt sânge și alte gene. În cel mai bun caz, din mine putea să iasă un jurnalist mediocru 

pe teme internaționale. Soarta și caracterul însă m-au făcut să devin astronom, astrofizician.  

I.H. Și ce profesie are soția Dvs.? Având în vedere specificul profesiei de astronom, 

doamna Nelly trebuia să se adapteze la ritmul Dvs. de lucru și de viață? 

D.G. Ea a absolvit Facultatea de matematică aplicată și cibernetică a USM și a lucrat după 

absolvire la un Centru de calcul al unui minister din capitală. După nunta noastră, la 

Grigoriopol, am plecat la sfârșitul anului 1979 din Chișinău la Kamenskoye Plato (Alma-Ata).  

În anii 1980-1990 ea a lucrat la Institutul de Astrofizică „V.G. Fesenkov” din Almaty, 

Kazahstan, unde activam și eu, a publicat vre-o 25 de lucrări în domeniul astrometriei și 

dinamicii cometelor și asteroizilor. Timp de un an ea a urmat practica la Institutul de 

Astronomie Teoretica al AȘ a URSS de la Leningrad, situat vizavi de cuirasatul „Avrora”, o 

emblemă a statului sovietic. Într-o monografie solidă, semnată de un grup internațional de 

autori, editată la Praga, Cehia, autorii i-au adus mulțumiri speciale doamnei Nelly Gorodețchi 

pentru calculele matematice ale orbitelor asteroizilor, calcule care au contribuit ulterior la 

redescoperirea unor comete, ale căror urme se pierduse. Avea și ea destul material pentru o 

teză de doctorat, care a rămas acolo, la Institutul „V.G. Fesenkov”, dar despre acest lucru ea 

nu dorește să-și mai amintească.  
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Sergiu Gorodețchi și mașina sa, cu ea își 

poartă părinții curioși din fire prin întreaga 

Americă 

Când s-a început procesul de dezmembrare a URSS, cu paralizarea activității tuturor 

instituțiilor, soția mea, ca toate femeile, prima a sesizat pericolul: „Hai, băiete, acasă, ca nu 

cumva să rămânem printre străini în Asia Centrală”. Și a avut dreptate. Dar n-a fost ușor de 

făcut acest lucru. A trebuit inițial să schimbăm apartamentul din Kamenskoe Plato și grădina 

de la poalele munților Ala-Tau, unde era Observatorul, pe un apartament din centrul orașului 

Almaty, iar pe acesta cu unul din Moscova, apoi pe acesta din urmă pe unul din Chișinău. O 

epopee întreagă, numai cine a trecut prin asemenea peripeții știe ce înseamnă aceasta. Astfel 

că soției nu-i mai ardea de rezultatele cercetării. După revenirea în Moldova, deja „suverană și 

independentă”, Nelly fiind angajată la o catedră a Facultății de matematică a Universității de 

Stat din Moldova, n-a mai avut posibilitate, dar nici dorință sa-și continue cercetările, 

deoarece trebuia să îngrijească pe părinții ei bătrâni, rămași în Transnistria. 

I.H. Prezentați-ni-l, vă rog, și pe cel de al treilea membru al familiei Dvs. 

D.G. Câteva cuvinte despre Sergiu. E doct 

în aproape toate problemele tehnice ce țin de 

calculatoare și de Internet. Câțiva ani în urmă 

(vreo 5-6, cred) a câștigat premiul I (un 

computer fantastic de la Hewlett-Packard) de 

aproximativ 2000 dolari, pentru că într-o 

competiție internațională a HP online a fost 

primul în lume care a găsit (în condiții de 

casă) o soluție inginerească ingenioasă a unei 

probleme tehnice pe care compania Hewlett-

Packard o căuta mulți ani și nu putea să o 

găsească. Demn de menționat, la competiție au 

participat mulți entuziaști din SUA, UE, Rusia 

etc. Acest premiu i-a permis mai târziu să facă 

o călătorie la Chișinău. Sergiu e sprijinul nostru în toate, grație lui, aflat la volanul mașinii, am 

văzut multe locuri interesante din SUA. 

I.H. Mai doriți să adăugați ceva despre familai Dvs.? 

D.G. Da, am mai avut un membru, Tusika, cățelușa care dintr-o întâmplare a făcut ca să nu se 

piardă scrisoarea din SUA în care eram anunțați că am câștigat Green Card-ul care ne-a permis să 

ne stabilim definitiv în SUA. Era ca un membru cu drepturi depline al familiei noastre. 

I.H. A fost ușor să obțineți viza pentru America?  

D.G. Despre posibilitatea de a emigra în SUA prin intermediul Loteriei Vizelor Green Card 

am aflat pe la sfârșitul lui octombrie 1998 de la postul de radio „Vocea Americii”, când într-o 

noapte, pe la 3-4 dimineața, mă pregăteam de lecții pentru ziua ce urma. Chiar a doua zi am 

pregătit toate documentele necesare și le-am trimis. Dar se vede că acestea n-au ajuns la timp. 

N-am primit nici un răspuns din America. Sau poate că răspunsul a fost luat de cineva din 

cutia poștală. În acele timpuri de pomină scările blocurilor zăceau în beznă. Fel de fel de 

indivizi, golani, bețivani, huligani furau becurile, rupeau lacătele de la cutiile poștale și luau 

tot ce găseau în ele, lăsând în ele mucuri de țigară, cioturi de mere, tot felul de gunoaie. La a 

doua încercare am făcut-o pe deșteptul. Am citit în ziarul „Маклер” că o firmă face toate 

actele în locul tău și îți dă garanție că vei primi răspunsul la timp.  
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Le-am prezentat actele, am plătit bine, și aștept. Dar n-a fost să fie. A venit timpul să 

primesc răspunsul, dar nimeni nu-mi dă nici o știre. Caut firma, dar ia-o de unde nu-i, s-a 

dovedit că era o firmă fantomă, organizată de niște șarlatani. Pierdusem încă un an. Soția 

râdea de mine, „Ești bătrân deja, cui îi trebuiești tu acolo? Pune-ți pofta-n cui, liniștește-te, 

caută-ți de treabă”. Dar sunt drăcos și încăpățânat. Și iată că la cea de a treia încercare, fără 

asistența cuiva câștig Loteria Vizelor Green Card 2000, eram pe atunci conferențiar 

universitar la USM, predam astronomia și astrofizică la facultățile de fizică și de matematică. 

Soția Nelly lucra tot la USM în calitate de inginer-superior în programare la Facultatea de 

matematică. Sergiu învăța într-un liceu român din sectorul Râșcani, era în ultimul an de studii.  

I.H. Nu numai că sunteți drăcos, cum ați spus, dar mai sunteți și norocos?  

D.G. O să râdeți sau cel puțin o să zâmbiți ironic, dacă o să vă spun că de fapt Loteria 

Vizelor 2000 a câștigat-o scumpa și iubita noastră cățelușă. Cum anume s-a întâmplat și de ce 

Tusika, e o poveste întreagă, aproape fantastică. Tusika era o cățelușă de rasă roșcată mixtă 

„pinscher & moscow fox” cu botișor lunguieț ca de vulpe, foarte cuminte, curată și ordonată. 

O cumpărase soția și feciorul prin 1995 la o piață din Chișinău de la o bătrânică. Ne-am atașat 

atât de mult de ea, încât o consideram un membru al familiei noastre. Pe la sfârșitul verii 

2000, pe la ora unu de noapte, Tusika noastră se cere afară. Ies cu ea la plimbare și, minune, în 

cutia poștală găsesc un plic mare galben din SUA, în care sunt anunțat că am câștigat Green 

Card-ul - 2000. Dacă cățelușa nu mă scotea în noaptea ceea afară, dimineața aveam să găsesc 

în cutia poștală doar niște gunoaie. De aceea norocul i l-am atribuit Tusikăi.  

I.H. Când ați plecat în America, cățelușa cu-i ați lăsat-o? 

D.G. Doamne ferește, s-o lăsăm cuiva. Am luat-o cu noi în America și câte două valize de 

persoană, deci 6 valize cu toate documentele, niște fotografii de familie, câte ceva de 

îmbrăcat, de încălțat, asta a fost tot ce am luat cu noi. I-am făcut și Tusikăi pașaport 

internațional și documente medicale ca să venim cu trenul la București. La vamă am explicat 

„plecăm la mama mea în Ploiești, pentru o vacanță de o lună”. Iar la București, după ce toți 

trei primisem vizele, iarăși i-am făcut cățelușei dragi și scumpe pașaport internațional și 

documente medicale. Dar am avut și un ghinion. La sosire în Atlanta, la aeroportul 

Internațional Hartsfield–Jackson, porniți din Frankfurt, Germania, cu un aerobus uriaș 

Lufthansa, am primit cele 6 valize, dar cușca cu Tusika – ia-o de unde nu-i. Am înmărmurit cu 

toții, ne-am gândit că au pierdut-o la îmbarcare în avion. Vai de noi, ce ne facem?! Stăm toți 

trei pe valizele noastre, cu ochii în lacrimi, nimeni nu ne așteaptă, nu știam nici unde o să ne 

cazăm. Cam peste o oră, cum stăteam noi descurajați și în nehotărâre, o, minune!, ne găsește o 

lucrătoare a aeroportului cu cușca în mână. Doamne, Dumnezeule, parcă ne-am născut toți din 

nou. Când ne-a văzut, Tusika de departe a început să schelălăie jalnic și bucuroasă că n-am 

lăsat-o prin străini. Portița cuștii era mușcată, micuța și scumpa noastră ființă încercase să iasă 

din cușcă, din avion, să ne caute. 

I.H. Emoționante și omenești întâmplări. Dar de ce ați ales anume Atlanta, statul Georgia? 

D.G. Din considerente ca să mă mai ocup de astronomie un timp oarecare, iar cerul sudic 

favorizează această ocupație și până la pensie mai aveam încă un an. Și soția auziseră că 

cineva dintre matematicienii din Moldova, care a emigrat în SUA, se stabilise aici și era 

mulțumit. Azi putem spune că nu am greșit alegând Atlanta - atâta verdeață ca aici n-am văzut 

nicăieri. Un megapolis împrăștiat prin minunatele păduri ale Sud-Estului american.  
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I.H. Cum vă pare de la distanța de ani plecarea Dvs. în SUA? 

D.G. Ajunși în SUA, nici eu, nici soția nu eram cu mâinile dezlegate, toate gândurile 

noastre erau îndreptate cum s-o aducem aici pe mama mea bătrână și bolnavă, care rămăseseră 

absolut singură la Ploiești, ce să facem cu părinții soției (tatăl ei ar fi vrut să vină în America, 

mamă-sa însă nicidecum nu vroia să se despartă de mormintele strămoșilor). Mai mult, 

sovieticii din Transnistria le-au băgat bătrânilor moldoveni niște spaime în inimă despre noi, 

„pindoșii”, adică americanii. La un an-doi, eu, Nelly, de câteva ori și băiatul nostru, Sergiu, 

călătoream peste ocean - soția la părinții ei, iar eu ba în Romania, ba în Moldova. Multe din 

planurile și visurile noastre au rămas nerealizate, s-au risipit ca un castel de nisip. Tăvălugul 

vieții și-a făcut meseria. Au rămas mormintele părinților soției și al mătușii ei în Transnistria, 

mormântul mamei mele în apropiere de Ploiești, mormântul surorii mele în Canada, a murit la 

numai 61 de ani în aceeași zi, 25 august 2012, cu Neil Armstrong (1930-2012), primul om 

care a pășit pe Lună. Proza vieții diferă de poezia vieții. În cele din urmă, peste ocean, în 

Moldova și România, au rămas în prezent numai mormintele celor dragi și amintirile.  

Un individ, îl cunoaștem cine este, folosindu-se de moment, după moartea părinților soției 

din Transnistria, a pus laba pe casa și grădina lor, a distrus tot ce am lăsat noi acolo pe când 

părinții erau în viață, în primul rând, arhiva familiei noastre, peliculele foto 35 mm și cinema 

8, 16 mm, filmate timp de 40 de ani (1960-2000) prin toată URSS, și biblioteca unică în 4-5 

limbi (științifică și pedagogică - matematică, fizică, astronomie, geografie, istorie, lingvistică, 

literatură clasică și antică, etc.), în total vreo 5-7 mii de volume. Individul s-a străduit din 

răsputeri să șteargă din memoria noastră dorul de baștină, să nu avem la ce veni.  

I.H. Cunosc mai multe povestiri triste de genul acesteia a Dvs., auzite şi de la oameni 

apropiaţi mie. Se spune că de soartă nu fugi. Că două strămutări sunt echivalente cu un 

incendiu, spunea încă fizicianul și omul politic american Benjamin Franklin (1706-1790), cel 

care a inventat Parafulgerul. Gheorghe Asachi se întreba cândva, unde-s Franklinii noștri. 

Secretul e că ei apar în țări libere, democratice. 

D.G.  Nu am cum să vă contrazic. 

I.H. Spuneți, vă rog, ați reușit deja să vă americanizați de când ați sosit pe Pământul 

Făgăduinței al Americii, în familie vorbiți în engleză? 

D.G. În rusă îmi este mai ușor, româna am învățat-o doar de la mama, de la rude și prieteni, 

niciodată n-am făcut studii în limba română, nici la școală, nici la universitate. Aici în SUA, 

în familie vorbim mai mult rusește și în limba noastră „moldovenească” de la țară, uneori - în 

engleză. În societate - bineînțeles, în engleză. Noi toți cunoaștem bine engleza, româna, rusa, 

o mai rupem și în alte limbi, atunci când este necesar. În familia tatălui, am în vedere în casa 

bunicii după tată, cu rădăcini poloneze, se vorbea mai mult în poloneză, rusă, în anumite 

cazuri și în franceză. Bunica era o femeie educată, ordonată, exigentă, cu maniere și obiceiuri 

de nobilă poloneză, dar cam aspră la caracter, nu ca moldovencele noastre de la țară, mai 

molcăluțe în comportament. Bunicii tare îi mai plăcea ordinea și curățenia peste tot – în casă, 

grădină etc. Mama uneori râdea: „Ești ca bunica ta, polonezule. Toți din neamul lor sunt așa” 

(și mie îmi plăcea ordinea). Dar noi nu am locuit împreună cu bunicii. Nici mama, nici eu nu 

cunoșteam nici poloneza, nici rusa. În casa părinților mei se vorbea numai în română, astfel că 

eu cunoșteam o singură limbă – româna, căreia mai târziu îi ziceam „moldovenească”. 
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Soția mea Nelly a fost educată în partea stângă a RSSM, regiune tipic sovietică până în 

măduva oaselor, într-o familie de moldoveni care vorbeau în limba tipică „moldoveneasca” a 

țăranilor din Transnistria, dar și a celor din Moldova Sovietică de pe atunci, o limbă de la 

Prăpădenii Vechi, prin urmare, la școală a obținut o educație sovietico-rusească specifică 

majorității moldovenilor din stânga Nistrului. De fapt, până în prezent moldovenii noștri de la 

țară, dar și cei de la oraș vorbesc o „limbă moldovenească” aparte, astfel încât uneori ai 

impresia că într-adevăr este nevoie de dicționarul moldo-român al „vestitului pe tot globul 

Moldovei lingvist și istoric sovietic moldovan Vasile Stati”. Mă scuzați de umorul negru, dar 

el vine să explice mai multe comportamente atipice ale foștilor cetățeni moldoveni sovietici 

stabiliți peste hotare. 

I.H. Ca să ne abatem de la aceste amintiri triste, spuneți-mi, vă rog, unde v-ați pierdut pe 

o perioadă îndelungată, în anii 70-90 ai secolului trecut? 

D.G. În viață trebuie să te realizezi profesional. Toate încercările mele de a găsi un lucru 

care să-mi fie pe plac au fost zadarnice. Și atunci am acceptat oferta care mi s-a propus. În 

perioada 1971-1989 am activat în cadrul 

Institutului de Astrofizică „V.G. Fesenkov” al 

Academiei de Ştiinţe din Kazahstan, la 

Observatorul Astrofizic din Almaty. Acolo, în 

munții Tian-Shan, timp de aproape 20 de ani 

am practicat „meseria” de astronom și 

astrofizician cu specializare în dinamica și 

fizica cometelor și asteroizilor, fizica 

nebuloaselor gazoase și a materiei interstelare. 

Tematica cercetărilor este reflectată în mare 

parte în titlul tezei de candidat în ştiinţe fizico-

matematice „Caracteristicile fizice ale unor 

nebuloase difuze şi comete în baza datelor fotometrice şi polarimetrice”, elaborată în baza 

observațiilor, modelelor și calculelor proprii sub îndrumarea a doi remarcabili astronomi, prof. 

univ. dr. D.A. Rozhkovskii (1915-1994) (Institutul de Astrofizică „V.G. Fesenkov”, 

Kazahstan) şi prof. univ. dr. K.I. Churyumov (1937-2016) (Universitatea Naţională de Stat din 

Kiev). Mă axasem mai mult pe studiul cometelor. În anii 1986-1990 am fost unul din 

coordonatorii Programului sovietic de studiere a cometei Halley, SOPROG (Советская 

Программа Исследований Кометы Галлея), parte componentă a unui amplu program 

internațional IHW (The International Halley Watch). Pentru această activitate am fost 

menționat cu Medalia de Argint și Diploma de Onoare a Academiei de Științe a URSS. Am 

mai participat, alături de alți astronomi (D.A. Rozhkovky, K.I. Churyumov, F.K. Raspaev) și 

la Programul internațional de studiere a faimoasei comete Kohoutek. La unele cercetări a 

participat și soția Nelly. În acea perioadă am publicat vreo 90 de lucrări științifice, scrise în 

rusă, engleză, germană, în total cca 97 cu cele scrise în română după reîntoarcere în Moldova. 

De asemenea, am scris și o mulțime de articole de popularizare a științei. După întoarcerea în 

Moldova, timp de zece ani (1990-2000) am fost autorul emisiunii radiofonice „Chemarea 

Stelelor”, în limba română, m-am învrednicit și de o Diplomă de Onoare a Radio-Televiziunii 

Naționale. 

Observatorul Astronomic de la Almaty la 

care dl Dumitru Gorodețchi a făcut 

observații ani în șir  
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I.H. Deci, dispăruse-ți din orizontul Chișinăului, dar erați vizibil în lumea științei mari. 

Teza de doctorat, în ce an ați susținut-o?  

D.G. Examenele de doctorat la astronomia generală și la specializare (astrofizica teoretică, 

generală și instrumentală) le-am susținut pe note de 4 și 5 încă în 1984 în fața unei comisii 

foarte prestigioase alcătuită numai din doctori în științe de la Observatorul Principal al AȘ din 

Ucraina (ГАО АН УССР) din Goloseevo. Mulți astronomi-profesioniști din cele mai diverse 

centre științifice, care s-au prezentat la examene, au luat note mai slabe sau nesatisfăcătoare. 

În afară de interesul mare pe care-l manifestam față de astronomie, căutam mereu să-mi 

perfecționez măiestria de astronom, audiind lecții facultative și publice, vizitând centre 

astronomice din URSS. Am vizitat și am făcut practică teoretică și instrumentală la mai multe 

observatoare și instituții astronomice din fosta URSS, cea mai îndelungată de aproape un an - 

la Observatorul Astrofizic Abastumani al AȘ din Georgia Sovietică, în 1961. Astfel,în 1984 

am prezentat teza de de candidat în științe la Observatorul Principal al AȘ din Ucraina (ГАО 

АН УССР) din Goloseevo. Semnată de ambii mei conducători de doctorat, D.A.Rozhkovski 

și K.I. Churiumov, precum și de ambii referenți, dr. E.B. Kostyakova, Moscova, și dr. L.M. 

Shulman, Goloseevo, trecută prin toate furcile caudine ale conferințelor și expertizelor, nu 

aveam nici o îndoială că totul va fi bine. Lucram liniștit, făceam observații asupra cometei 

Halley cu ajutorul unui nou telescop german, cu apertura de 150 cm, la 100 km de la Almaty, 

în munții Tian-Shan, la altitudinea de 3100 m. Pe neașteptate, am fost anunțat prin radio că 

sunt chemat la Kiev. La ora 6 dimineața mi-am luat un creion ascuțit ca să mă apăr de lupi și 

am pornit-o prin zăpada de 50 cm spre unica șosea care trecea prin apropiere, la vreo 15 km 

distanță. Abia când am ajuns la Kiev mi-am dat seama ce se întâmplă. Un grup de persoane de 

la Institut, conduse de un șef de laborator, au început o luptă crâncenă împotriva directorului 

Institutului „V.G. Fesenkov”, T.B. Omarov, m. cor. al AȘ din Kazahstan. Au adresat în 

instituțiile țării scrisori defăimătoare la adresa lui, pornind o campanie la care eu am refuzat să 

particip, dat fiind faptul că directorul, un savant pasionat și energic, făcuse foarte mult pentru 

dezvoltarea astronomiei și astrofizicii în Kazahstan. În cele din urmă, „gașca de pe lângă 

știință” l-a doborât pe director și s-au răzbunat cu cei care au refuzat să iscălească scrisorile 

murdare contra lui, inclusiv cu mine. Nu mi-am putut închipui că asemenea mârșăvenii pot 

avea loc în știință. În felul acesta niște persoane „de pe lângă știință” mi-au furat 10 ani din 

viață. Cu toate acestea, nu am încetat să lucrez, fiind captivat de cercetările pe care le făceam. 

Teza de candidat la specialitatea “Astrofizică si radioastronomie” am susținut-o mai târziu, în 

1994, în Consiliul științific specializat din cadrul Universității de Stat „I.Mechnikov” din 

Odesa, ai cărui membri au votat unanim „pentru” și astfel am obținut titlul de candidat în 

științe fizico-matematice, specialitatea „astrofizică și radioastronomie”. 

I.H. Ați avut în calitate de conducători de doctorat savanți de marcă, cum a fost K.I. 

Churyumov, cel care a descoperit o cometă ce-i poartă numele. A fost un astronom cu mare 

noroc în viață - Agenția Spațială Europeană a lansat o sondă robotizată să studieze la fața 

locului cometa Churyumov-Gerasimenko. Sonda Rosetta, despre ea este vorba, a vizitat și doi 

asteroizi (Lutetia şi Steins), continuându-și apoi zborul spre cometă, pe care a fotografiat-o, 

iar aparatul robotizat Phylae a și asolizat pe nucleul ei, studiindu-i compoziția chimică. 

Prietenii și rudele i-au dăruit astronomului o copie în miniatură a cometei. Din nefericire, la 

scurt timp după încheierea misiunii Rosetta, descoperitorul cometei a plecat din viață.  
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D.G. Am avut fericita ocazie să lucrez alături și chiar 

împreună cu  K.I. Churyumov,  un savant extrem de 

energic și entuziasmat. Multe nopți am petrecut împreună 

la diferite telescoape și programe unionale și 

internaționale, făcând observații și prelucrând date. Nu 

arareori programele noastre de lucru se intersectau. 

Activitatea d-lui era axată pe observații asupra cometelor. 

Programul meu și al Departamentului de Astrofizică, 

condus de șeful meu nemijlocit, prof. univ. 

D.A.Rozhkovsky, era orientat mai mult pe studierea 

materiei interstelare (a nebuloaselor gazoase de tip C+E). 

Eu mai aveam obligația să studiez și diferite comete, lucru care-mi făcea plăcere. Lucram la 

diverse telescoape de unul singur sau sub conducerea prof. D.A. Rozhkovsky, dar și în 

laborator, inventând și construind, asistați de inginerii instituției, noi instrumente. Mult timp 

am lucrat la Institutul de Fizică a Energiilor Înalte al AȘ a Kazahstanului la elaborarea unei 

noi metode de microscanare a negativelor supraexpuse sau subexpuse ale unor obiecte difuze 

(comete strălucitoare sau foarte slabe, în majoritatea cazurilor). Era un lucru foarte interesant, 

foloseam un microdensitometru laser al Institutului menționat, se pare, unic în republică. În 

URSS fusese construite doar 6 exemplare pentru cercetări nucleare și unul dintre acestea se 

afla la 30-40 km de Almaty. Ca să lucrez acolo, de fiecare data prezentam un permis special. 

Aparatajul nu era folosit de astrofizicieni, mie mi-a venit idea, m-am sfătuit cu prof. univ. 

Rozhkovky și am elaborat o metodă specială de scanare în culori. Primele rezultate erau 

spectaculoase. Din păcate, microequidensitele cometei Halley, ale altor comete, ale unor 

nebuloase, pe care am izbutit să le scanăm cu ajutorul acestui aparat și metode unice nu s-au 

păstrat. Cum am mai spus, un netrebnic mi-a nimicit arhiva. Cu părere de rău, din motive care 

n-au depins de mine, acest program n-a fost dus la bun sfârșit. Cât despre Klim Ivanovich 

Churyumov (îi spuneam Klim), atunci când el revenea de la Kiev, era mare agitație peste tot. 

El vroia neapărat să-și vadă cometa și să caute pe bolta cerească noi comete. Nu arareori ne 

vedeam nevoiți să împărțim timpul de observații la telescop între  prof. Rozhkovsky, mine și 

Klim, dar niciodată nu ne certam. Când nopțile erau posomorâte, noi desigur ne relaxam, 

petreceam timpul în discuții la o sticlă de portvein „777”  sau „Agdam”. 

I.H. În 1997, în „Revista de fizică”, al cărei redactor-șef adjunct eram, ați publicat un 

articol intitulat: „Cometa Hale – Bopp –„rătăcita” din lumea stelelor”[8], demonstrând 

statutul Dvs. de ostaș al astronomiei, în orice împrejurare. De atunci nu ne-am mai văzut. Ce 

ne puteți spune despre acea cometă. 

D.G. Cometa Hale - Bopp (C/1995 O1) a fost una dintre cele mai strălucitoare și 

spectaculoase comete a secolului XX, observată în emisfera nordică, una dintre cele mai 

longevive comete din istorie. Timp de 18 luni ea apărea noapte de noapte pe bolta cerului, de 

la ea, ca de la o „vedetă”, nu-și puteau „lua ochii” observatoarele astronomice și un număr 

nemaipomenit de mare de astronomi-amatori din toată lumea, ca să nu mai vorbim de întreaga 

populație curioasă a planetei. NASA, Agenția Națională de Astronautică din SUA stabilise, în 

baza datelor observațiilor făcute, că în momentul „culminației” sale cometa Hale - Bopp era 

aproximativ de 1000 de ori mai strălucitoare decât cometa Halley în anul 1911, la momentul 

descoperirii sale „cea mai strălucitoare cometă a epocii telescopice”.  

Astronomul K.I. Churyumov cu 

modelul cometei ce-i poartă numele 
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Cât de strălucitoare era cometa ne putem da seama, dacă știm că în Chicago, un megapolis 

extrem de poluat cu lumină, putea fi observată cu ochiul liber coada dublă a cometei. Una mai 

lată, curbată, de culoare albă (compusă din particule solide de praf), și a doua -  mai subțire, 

ca o săgeată, de culoare albastră (formată din componentele gazoase ale nucleului cometei). 

Site-ul NASA conține peste 5100 de imagini de calitate ale cometei Hale – Bopp.  

I.H. Este de menționat că observații asupra cometei Halley a făcut și astrofizicianul 

Nicolae Donici la observatorul său de la Dubăsarii Vechi. Mai mult, el a îndemnat preoții să 

facă observații vizuale asupra cometei împreună cu enoriașii și despre cele observate să-i 

scrie lui la Dubăsarii Vechi [9]. Ați putea să ne spuneți în câteva cuvinte care este rolul 

entuziasmului în descoperirea fenomenelor 

astronomice?  

D.G. Cometa Hale – Bopp a fost descoperită de 

Thomas Bopp (1949-2018), un astronom-amator din 

Arizona, SUA, și Alan Hale (n.1958), doctor în 

astronomie din New Mexico, SUA, la 23 iulie 1995. 

Ambii erau astronomi, unul din ei fiind amator, iar al 

doilea doctor în astronomie lucrând într-o instituție de 

învățământ. Ei aproape simultan au anunțat Biroul 

Internaţional de Telegrame al Uniunii Astronomice 

Internaţionale că au descoperit un obiect difuz în 

apropierea clusterului stelar globular M70. Ulterior s-a 

dovedit că este vorba de o nouă cometă de 35-40 km, 

având perioada orbitală de 2533 de ani, astfel că 

următoarea apariție a cometei la periheliu se așteaptă 

abia în anul 4380. Este o cometă din așa numitul „Nor 

Oort”, aflat la periferia Sistemului Solar, cometă lung-

periodică care se rotește în jurul Soarelui pe o orbită 

eliptică cu o excentricitate foarte mare, adică are o orbită extrem de întinsă, cu distanța la 

periheliu de 0,914 u.a. (unități astronomice), și la afeliu de 370,8 u.a. Ultima dată cometa a 

trecut prin periheliu la 1 aprilie 1997 și a fost vizibilă cu ochiul liber în emisfera nordică a 

cerului timp de 18 luni! Este un record absolut de „longevitate”, ea depășind de două ori durata 

de vizibilitate cu ochiul liber a campioanei secolului XIX, care este Marea cometă de la 1811.  

I.H. Scriitorul Gheorghe Asachi (1788-1869), preocupat şi de probleme de astronomie şi 

matematică, i-a consacrat marii comete de la 1811 o poezie: „În ocazia zborului aerostatic a 

madamei Blanchard întreprins la Roma, la 1811, când în ceri se vedea cometa cea mare” 

[10-11]. Cometei i se mai spunea şi Cometa lui Napoleon. Anul acela a fost favorabil pentru 

viticultură, încât viticultorii au produs mult vin (nu ajungeau butoaie) de calitate bună 

supranumit „Vinul Cometei” de către iubitorii licoarei lui Bahus. Știind că Dvs. ați absolvit o 

școală ce purta numele poetului rus A.S. Pușkin (1799-1837), reproducem mai jos câteva 

rânduri din opera poetului care a fost martor ocular al acelui fenomen: „Налейте мне вина 

кометы,/ Желай мне здравия, калмык!” („Din scrisoarea către Ya.N. Tolstoi”); „Вошел: 

и пробка в потолок, / Вина кометы брызнул ток” („Evghenii Oneghin” [12, pp.51,221]). 

Marea cometă are o perioadă de 3095 de ani. 

Cometa Hale – Bopp, 1997, 

imagine Wikipedia 
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D.G. Nu s-a stabilit vreo legătură cauzală între apariția în zona Pământului a unei comete și 

evenimentele care se produc pe Pământ. „Vinul Cometei” este, desigur, un produs al fanteziei 

oamenilor. 

I.H. Mie, Cometa Hale - Bopp mi s-a întipărit adânc în memorie: la 9 aprilie 1997, când 

cometa trecea prin periheliu, s-a stins din viață mama mea, Alexandra (1910-1997). În acea 

perioadă, îmi aruncam noaptea privirea spre cer și meditam asupra celor veșnice. 

D.G. Din păcate, la apariția cometei Hale- Bopp s-a produs și o tragedie umană care, 

anunțată pe paginile ziarelor, aproape a eclipsat fenomenul astronomic: 39 de persoane 

apartenente la cultul religios „Poarta Raiului” din San Diego, California, SUA, și-au pus capăt 

zilelor. Membrii sectei credeau că trupurile lor sunt doar niște containere care ar putea fi 

abandonate în favoarea unei existențe fizice superioare și că cometa este un emisar ceresc, 

care îi îndeamnă să plece cu el în altă lume, mai bună.  

I.H. Cometa Hale – Bopp a adus, probabil, noi date despre compoziția acestor miraculoși 

mesageri ai Cosmosului, spre descifrarea enigmei vieții pe Pământ ? 

D.G. Pentru oamenii de știință cometa Hale-Bopp a fost unul dintre cele mai enigmatice și 

spectaculoase corpuri „rătăcite” din lumea stelelor, un mic (40 km), dar extrem de prețios bloc 

de gheață preistorică, amestecată cu gaze condensate, praf și pietre, venit în „musafirie” din 

așa numitul Nor Oort de la periferia Sistemului Solar, de unde cu miliarde de ani în urmă au 

ajuns pe Terra componentele organice necesare pentru apariția vieții pe Pământ.  

I.H. Domnule profesor Gorodețchi, astronomii sunt într-un fel capricioși, le este foarte 

greu dacă nu au pe cineva în preajmă, pentru că fenomenele astronomice nu pot fi repetate ca 

experiențele în laborator. Cine vă satisface „capriciile” astronomice? 

D.G. Cei apropiați, în primul rând soția Nelly, moldoveancă născută la Grigoriopol, cum 

am mai spus, și feciorul Sergiu, ambii setoși de cunoștințe și pasionați de măreția Cerului. Ei 

mă însoțesc peste tot unde am intenția să ajung, fie chiar la Cape Canaveral, Florida, la 

Centrul Spațial Kennedy. 

I.H. Îmi puteți mărturisi câte ceva despre eclipsa totală de Soare care a avut loc în 2017 și 

putea fi observată în SUA, pentru că nu cred să nu fi alergat s-o admirați, ca ostaș devotat al 

astronomiei ?  

D.G. V-am trimis deja 13 fotografii ale eclipsei totale de Soare din 21 august 2017 și doua 

imagini stop-cadru ale fazei totale a eclipsei, extrase din filmul video realizat de Sergiu. Astfel 

el și-a făcut un „cadou cosmic”, căci fenomenul s-a întâmplat a doua zi după ziua lui de 

naștere. Cu un alt instrument, am făcut și eu o „poză” (mai puțin reușită) a fazei totale, în care 

se văd protuberanțele roșii și coroana solară. Masa și asistența tehnică a fost asigurată de 

Nelly. Tot ea a avut grijă să nu uităm ceva important din ceea ce ne-am planificat să facem, 

atunci când vom găsi locul potrivit pentru observare. Cu greu am reușit să intrăm la timp în 

banda de totalitate a eclipsei, în condițiile unui trafic nemaipomenit de aglomerat pe șosea, 

deoarece întreaga populație a Americii se grăbea să prindă la timp momentul eclipsei totale. 

Am intrat în banda de totalitate cu 10-15 minute înainte de faza totală. Desigur, toți eram 

agitați, pentru ca nu cumva să ratăm momentul, pentru că observaţia este unicul mod de 

validare a fenomenului. Între noi trei, numai eu unul aveam o anumită experiență în 

observarea eclipselor totale de Soare, experiență obținută cu mulți ani înainte. 
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I.H. Poate ne relatați câte ceva despre acea experiență? 

D.G. S-a întâmplat asta la 12 februarie 1961 la Observatorul Astrofizic al AȘ a URSS din 

Crimeea, unde am ajuns noi, doi studenți la anul 4 de la Facultatea de fizică a USM, Valentin 

Dușenko și eu, fără a avea vreo invitație de la cineva de acolo, dar cu echipamentul nostru 

propriu - un aparat de fotografiat „Zenit” montat pe o lunetă AT-1 și doua pelicule foto color. 

Ne-am pornit de la Djankoi spre  Nauchnyi cu o mașină de ocazie și am sosit acolo pe la orele 

1 sau 2 de noapte. Un bătrân înalt, nobil la înfățișare, cu părul cărunt sau mai degrabă alb ca 

zăpada, îmbrăcat într-un pulover simplu, vechișor, dar curat, cu bucățele de piele pe la coate, 

ne-a întrebat de unde venim și ne-a propus să ne culcăm pe o canapea din hol. La Observator 

toți deja dormeau. Numai bătrânul înalt de la căminul din hol nu dormea, el citea și scria ceva 

(ni se părea că face calcule). Eu și Valentin crezusem la început că el e ușier. Abia a doua zi 

dimineața, când toată populația Observatorului se pregătea să observe eclipsa totală, am aflat 

că „ușierul” era renumitul astronom disident Nikolai Alexandrovich Kozyrev (1908-1983), 

membru-corespondent al AȘ a URSS. Cel care la 25 mai 1937 a fost condamnat în „dosarul 

Pulkovo” la 10 ani de închisoare. Mai târziu, savantul, cu un zâmbet trist pe buze, povestea: 

„Când mi s-au adus învinuirile - am râs, dar când mi-au citit sentința, nu-mi mai era a râde”.  

Astronomul Dumitru Gorodețchi 

imortalizând protuberanțele și 

coroana observate în timpul 

eclipsării totale a Soarelui de către 

Lună, SUA, 21 august 2017 

Eclipsa totală de Soare și coroana 

solară, fotografiate de astronomul-

amator Sergiu Gorodețchi, GA, 

SUA, 21 august 2017 
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I.H. „Dosarul Pulkovo” a fost un proces judiciar diabolic. Savanților li s-au adus niște 

învinuiri gratuite. Una din acuzațiile aduse lui Kozyrev, de exemplu, era că el ar fi fost 

adeptul teoriei „idealiste” a Universului în expansiune. Apoi cum să nu-i piară zâmbetul de 

pe buze dacă inițial astronomul Kozyrev fuseseră condamnat la moarte prin împușcare.  

Datele scoase la iveală azi arată că la acel proces au fost condamnați la moarte și 

împușcați 14 savanți, iar alții 16 au murit în chinuri în beciurile NKVD-ului sau au fost 

rejudecați, condamnați la moarte și executați, o altă parte din savanți au făcut ani lungi de 

detenție. La Congresul UAI de la Stockholm din 1938 astronomii lumii, printre care și 

Nicolae Donici, au condamnat acel proces criminal intentat oamenilor de știință. 

D.G. Doamne, ce om de știință cu demnitate am întâlnit atunci, fără să ne dăm seama la 

început de aceasta. Eu și Valentin Dushenko ne-am străduit atunci din răsputeri să facem față 

problemelor ce ne stăteau în față. Răbdarea şi tenacitatea sunt definitorii  pentru astronomi. 

Eforturile noastre nu au fost zadarnice, am izbutit să realizăm o serie de fotografii reușite ale 

eclipsei totale. Din păcate, cele care se păstrau la mine, după cum am spus deja, au fost 

distruse. S-ar putea întâmpla că peliculele rămase la Valentin să se fi păstrat la cineva dintre 

membrii familiei sale, dar nu sunt sigur.  

I.H. Ați putea să-mi spuneți, va rog, după obținerea independenței nu a fost oare posibil să 

vă realizați profesional aici în R. Moldova, fără să emigrați și să treceți prin atâtea greutăți? 

D.G. E o tema delicată și specifică. Dacă cineva din astronomii de peste hotare ne-ar 

întreba, cum s-a întâmplat că în R. Moldova „suverană și independentă” a anilor 1990-2000, 

la USM a fost distrusă complet o ramură a științei de vârf, astronomia și astrofizica, cine s-ar 

încumeta să dea un răspuns sincer și obiectiv? Se știe că în R. Moldova au fost cel puțin 7-8 

sau poate 10 cercetători cu experiență care au contribuit la dezvoltarea acestei ramuri a științei 

și care puteau alcătui masa critică care să asigure dezvoltarea de mai departe a acesteia. 

Secretul e la suprafață. Observatorul Astronomic al USM de la Lozova funcționa sub 

patronajul a doi foști funcționari de partid cu funcții înalte în știință și învățământ, dar fără 

experiență în domeniul astronomiei și astrofizicii. Unul era rectorul care, se pare, nu făcea 

vreo deosebire între astronomie și astrologie, iar al doilea era prorectorul pentru știință care 

avea idee de astronomia elementară, dar, nu știm din care considerente, a pus o adevărată 

barieră în calea astronomilor profesioniști. Director al Observatorului a fost numită o persoană 

din anturajul prorectorului, fără nici o experiență în astronomie. Nimeni din speciaiștii cu 

titluri științifice și experiență de activitate în astronomie, astrofizică și fizică teoretică (A. 

Gaina, V. Dushenko, autorul acestor rânduri și alții) nu aveau acces la Observatorul USM. 

Aveau trecere numai „ai lor”, cei din anturajul prorectorului. Este paradoxal faptul că cineva 

din conducere blochează calea spre Observator astronomilor profesioniști. Când le vorbeam 

unor astronomi de peste hotare despre aceste lucruri, ei nu credeau că așa ceva e posibil în 

mediul academic. Observatorul se transformase într-o „zonă de odihnă” pe unde, din când în 

când, treceau și „oaspeți înalți”. 

I.H. Bine, dar nu ați făcut încercări să schimbați starea de lucruri spre bine? 

D.G. În calitatea mea  de conferențiar universitar ce ținea cursuri de astronomie și 

astrofizică la facultățile de fizică și matematică, cu o experiență de activitate de aproape 20 de 

ani la un observator astrofizic din Asia Centrală, am încercat să fac ceva pentru restructurarea 

Observatorului de la Lozova. Am venit de mai multe ori cu propuneri concrete la prorectorul 

pentru știință. Însă de fiecare dată era foarte ocupat, schimba vorba pentru ca nu cumva în 

„zona de odihnă” de la Observator să vină vre-un expert în domeniu - astronom, astrofizician 

sau fizician cu experiență, interesat să păstreze această ramură a științei în Moldova.  
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Consider că a fost o greșeala fatală a administrației USM că nu s-a inițiat pregătirea de 

cadre științifice naționale în domeniul astronomiei și astrofizicii, inclusiv în colaborare cu 

mari centre științifice din Europa și SUA. Astronomia ca știință și ca disciplină de studiu este 

de o importanță majoră astăzi în era cosmică, când suntem strâns legaţi de spaţiul 

interplanetar, de facilităţile pe care ni le oferă sateliţii artificiali: televiziune prin satelit, 

telefonie mobilă, poziționare GPS etc. 

I.H. După 1991, în aşa zisa perioadă de tranziţie, Planetariul din Chişinău, situat pe 

atunci în biserica „Schimbarea la faţă a Mântuitorului”, a fost distrus în urma unui incendiu 

și și-a încetat activitatea. Din considerente neclare a fost desfiinţat şi Liceul Real Republican 

și odată cu el închis, apoi devastat Observatorul astronomic din cadrul Liceului, iar 

telescopul dezmembrat. Acum şi Observatorul Astronomic al Universităţii de Stat din 

Chişinău a ajuns într-o stare jalnică, fără o perspectivă de cercetare de lungă durată și fără 

vreun sprijin financiar adecvat din partea autorităților. 

Domnule profesor, ați început cariera de astronom sub îndrumarea astronomului 

profesionist V.M. Grigorevskii. Ce ne puteți spune despre primul mentor al Dvs.? 

D.G. Vitalii M. Grigorevskii a fost un astronom talentat și cu inițiativă. El a făcut multe 

lucruri bune pentru USM, a dat un impuls puternic pentru apariția și dezvoltarea astronomiei 

profesioniste la USM. A organizat foarte eficient grupul de studenți-observatori ai sateliților 

artificiali ai Pământului. Sub îndrumarea domniei sale am făcut primii pași în știință noi, cei 

care ulterior am susținut tezele de doctorat și am obținut titlul de candidat în științe (Valentin 

Dushenko, Vasile Cernobai, Ion Panici (n. 1943), Ion Jigău (n. 1943), autorul acestor rânduri 

și alții). La Observatorul USM a activat și viitorul director al Observatorului de la Liceul Real  

Republican din Chișinău, Ion M. Nacu. V.M. Grigorevskii a fost acela care m-a delegat în 

1961 la practică la Observatorul Astrofizic din Abastumani, Georgia, unde aproape un an 

întreg m-am specializat în electrofotometrie și spectrofotometrie.  

I.H. Am aflat multe lucruri interesante din viața și activitatea Dvs., dar nu am vorbit cum 

totuși v-ați ales profesia de astronom?  

D.G. Probabil că aici un rol aparte îl joacă întâmplarea. Revin cu amintirile la Moldova 

sovietica și socialistă a anului 1957. Trebuia să iau o decizie importantă, să-mi aleg profesia, 

care e pe viață. Mă pregătisem toată vara pentru examene la „nu știu unde” și iată aflu că 

Școala Militară de Aviație din Daugavpils, Letonia, anunță admiterea. Examenul și comisia 

medicală se stabilise să fie trecute aici, la Chișinău, la Comisariatul Militar Republican. Da, 

zic eu, e tocmai pentru mine, voi deveni pilot de aviație militară, la avioane cu reacție.  

Cu o zi înainte de a trece Comisia medicală, trec pe la librăria „Academkniga”, pe care o 

frecventam regulat de când venisem de la Soroca la Chișinău și ce-mi văd ochii ? În vitrină 

era expusă o carte de poezii ale uneia din cele mai vestite poete din Grecia Antică, Sappho de 

pe insula Lesbos. (În legenda lui Ovidiu se spune că Sappho s-a sinucis, aruncându-se de pe o 

stancă în apele Mării Egee, din cauza unei iubiri neîmpărtășite față de un tânăr marinar care 

foarte degrabă a și uitat de dragostea sa). Dar librăria era deja închisă. Tânăr, romantic, toate 

gândurile îmi erau la Sappho - nu cumva s-o scap – eram îndrăgostit de poeziile poetei, ca 

acel marinar fluturatic.  
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 A doua zi dimineața, fix la 9.00 eram deja la ușa librăriei, am înșfăcat fericit cartea 

(ultimul exemplar, cel din vitrină) și am alergat la Comisariatul Militar, unde eram programat 

pentru ora 10.00 să trec Comisia medicală. Stau gol-goluț în fața comisiei medicale, formate 

din niște colonei și surori medicale cu 2-3 ani mai în vârstă decât noi, viitorii cursanți militari. 

M-au examinat din toate părțile, plămânii, dinții, ochii, nasul ș.a.m.d., ca pe un armăsar de 

vânzare. La sfârșit un colonel, mai mare peste toți, citește verdictul: „Toate sunt bune la dvs., 

chiar foarte bine, și atestatul, și notele, și rezultatele Comisiei medicale sunt bune, dar iată 

inima vă dă puțin de gol. Nu putem să vă recomandăm pentru specialitatea de pilot militar la 

avioane cu reacție, dar vă recomandăm să alegeți profesia de inginer la motoarele reactive ale 

avioanelor de luptă. Această profesie vi se potrivește cel mai bine, de băieți ca dvs. avem mare 

nevoie. Vă recomand să acceptați, aceasta este o variantă foarte bună”.  

Am ieșit glonț de acolo, un spasm îmi strângea gâtul. Cum, eu, cel care visam la cer, la 

stelele care sclipesc noaptea deasupra avionului meu cu reacție, să stau acolo, pe pământ, într-

un hangar, cu motoarele de avion, în haine îmbibate cu benzină, uleiuri? Nu, nu-i pentru mine 

profesia aceasta și gata. Doar eu atâta timp visasem la cer, la nori, la viteză… N-am stat mult 

să bocesc și a doua zi trecând pe lângă Universitatea din Chișinău, îmi zic, ia să intru să vad 

ce au ei acolo. La Comisia de admitere văd o profesoară mai în vârstă la inscripția 

„Геология” (Geologia). Minunat! E tocmai pentru mine! Te cațări pe munți și dealuri cu 

rucsacul în spate, iți faci drum prin taigaua Siberiei, descoperi zăcăminte, metale rare, pietre 

prețioase etc. Visul mă ducea tot mai departe, spre Ciucotka, Sahalin, teritorii încă 

neexplorate. Deodată aud vocea profesoarei (în rusă): „Tinere, anul acesta la specialitatea 

Geologie va fi ultima promoție, mai departe nu se vor mai pregăti cadre de geologi în 

Moldova. Alegeți-vă o altă specialitate”. Dezamăgit, am întrebat-o ce specialități mai sunt și 

mi le-a enumerat. Am întrebat-o de mai este vreo specialitate. Da, mi-a răspuns, cea de fizică 

și matematică, dar acolo este o concurență nebună – 7-8 pretendenți la un loc. Iată aici să mă 

înscrieți, am zis eu hotărât. Profesoara a rămas uimită, dar văzând hotărârea mea m-a înscris 

într-o listă lungă-lungă. Nu eram cu medalie, dar aveam totuși numai note de 4 și 5 și atunci 

de ce să nu încerc. Toată vara m-am pregătit pentru examene. Și iată că sunt admis la 

Facultatea de fizică și matematică și mă plimb fericit pe coridoarele Universității, când de 

mine se apropie un băiat de mică statură cu ochelari, mi s-a părut că ne cunoaștem de când e 

lumea, atât de simplu și sincer era băiatul cela,  Iurii Popov, care mi-a devenit cel mai bun 

prieten pe care l-am avut în viață. Am locuit în căminele universității de lângă „Închisoarea lui 

Kotovskii”. În timpul studenției mergeam împreună la bibliotecă, hoinăream prin Chișinău, 

treceam și pe la bodegile cu vin roșu, mititei și plăcinte. 

I.H. Am locuit și eu în căminul nr.1. Acolo v-am și cunoscut, când ne-ați ținut o prelegere 

în „Ungherașul roșu” despre sateliți artificiali, comete, asteroizi, supernove… Mi-a rămas în 

memorie pe viață acea întâlnire interesantă. 

D.G. Vă mulțumesc pentru cuvintele calde spuse la adresa mea. În comparație cu ceilalți 

studenți de la Universitate, eu avem unele privilegii. Deoarece participam la Programul de 

observare a sateliților, aveam o cameră separată în cămin, chiar din primul an de studenție, 

pentru că lucram pentru complexul industrial-militar, deși nimeni din profesori nu vorbea 

deschis despre asta. Oricum, făceam parte din elita studențească și pe lângă bursa de 39-40 

ruble primeam recompense: câte 50 de copeici fiecare pentru „observațiile astronomice” de 

seară, până la orele 23-24 noaptea, și câte o rublă pentru cele efectuate după ora 24. 
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 Astfel, studenții care participau activ la observarea sateliților artificiali ai Pământului se 

descurcau mai ușor decât ceilalți studenți: primeam de multe ori până la 80-85 ruble pe lună 

(indiferent dacă făceam observații sau eram doar de serviciu toată noaptea atunci când cerul 

era înnorat). Când cerul era acoperit, ascultam stațiile de radio ale „vrăjmașilor din vest”: 

muzică ultra-modernă din Monte-Carlo, Zagreb, Sarajevo, Emiratele Arabe, Kuwait… Toate 

stațiile de observații vizuale și vizual-optice erau înzestrate cu cea mai modernă și 

performantă pe atunci aparatură radio. Astfel, de pe Castelul de apă al lui Bernardazzi de 

lângă Universitatea din Chișinău ascultam emisiuni radio din toată lumea.  

Am avut și un caz nostim. Într-o noapte noroasă, când nu puteam face observații, ne relaxam, 

am pus niște posturi străine de radio și ne delectam cu Bossa Nova, Boogie-Woogie, rock&roll, 

dar uitasem să deconectăm difuzoarele puternice instalate de asupra turnului care urlau la putere 

maxima, pe care noi nu le auzeam. Pe la 1-3 de noapte auzim lovituri puternice în ușa metalică 

de la parter, încuiată pe dinăuntru. Când am descuiat ușa ne-am trezit cu o echipă de miliționeri 

înarmați cu pistoale, gata să ne pună la pământ, inspectând tot Castelul. Au crezut că în Castelul 

părăsit s-a aciuat vreo bandă de tâlhari, criminali. Au rămas uimiți când au văzut că suntem niște 

tineri pașnici, că dispunem de telescoape, lunete, vorbim de sateliți. Atunci ne-am dat noi seama 

că de Observatorul nostru conspirativ nu știau nici cei de la interne, nici cei de la Guvern. De 

fapt, nici administrația Universității nu prea știa ce-i cu noi, ba chiar era îngrijorată, considerând 

că „astronomii”  sunt niște studenți ce duc un mod de viață „dezordonat”, vin la lecții când vor, 

se duc de la lecții când le trece prin cap. Pe când noi noaptea făceam observații, iar ziua, după ce 

făceam toate calculele necesare, ne duceam la lecții.  

I.H. Când erați la observații, nu vă venea în cap să luați și câte un păhărel de vin, că doar 

Observatorul nu avea sistem de încălzire ? 

D.G. Despre consumul de băuturi alcoolice nici nu putea fi vorba. La post se afla în 

permanență un grup de 7-10 studenți. Dacă era cer senin, făceam observații toată noaptea, 

până la răsăritul Soarelui. Doi studenți mai calificați în electronică au fost repartizați la un 

aparat de radio militar ПРВ-1 (un receptor cu sensibilitate foarte înaltă pe lungimile de undă 

radio de la 10 m în sus). Ei mai aveau în dotare cronometre și un cronograf care fixa 

momentul trecerii satelitului în dreptul ori în apropierea unei stele sau printre doua stele foarte 

apropiate, ca să se poată, imediat după observații, să se determine cu cea mai mare precizie 

coordonatele satelitului la un moment de timp universal Greenwich. Dacă eram 7 studenți, 

fixam 7 poziții ale satelitului pe hartă. Momentul trecerii satelitului deasupra unei stele sau 

între doua stele foarte apropiate se determina cu o precizie de până la 0,01 s cu ajutorul unui 

cronograf și a întrerupătorului Morse. Coordonatele satelitului erau determinate cu o precizie 

de până la o zecime de secundă unghiulară, în dependență de calificarea studentului, care 

trebuia să traseze cu cât mai mare precizie traiectoria satelitului printre stele și să înregistreze 

momentul observației, lucru deloc simplu chiar și pentru astronomii profesioniști.  

Fiecare din cei 10-15 studenți - observatori stătea pe platforma Castelului de apă din 

preajma Universității, „înarmat” cu o lunetă astronomică AT-1 sau militară ТЗК, un 

întrerupător de cod Morse și o hartă detaliată de înaltă rezoluție unghiulară a cerului (care 

acoperea emisfera nordică și o parte a celei sudice). Erau nopți, când observam până la 20 de 

sateliți „de-ai noștri” , dar și de ai „vrăjmașilor”. Recepționam și sateliți „necunoscuți”, 

rătăciți. Toată informația se codifica și se trimitea prin telefon direct la Moscova, iar de acolo 

era trimisă la Centrul unional de supraveghere a sateliților.  
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Scopul final al acestor lucrări era determinarea orbitelor sateliților sovietici, în multe cazuri 

sateliți militari, dar și ale celor de telecomunicații. Urmăream și sateliții străini (SUA, Anglia, 

Franța, Japonia). Un interes deosebit prezentau sateliții străini nedeclarați, cu orbite 

necunoscute. Cunoaștem și cazuri când se încerca „a-i împinge” de pe orbită, a le deregla 

orbita. Noi, studenții, nu știam toate subtilitățile lucrului pe care-l făceam. Noi lucram pentru 

Ministerul Apărării și serviciile secrete ale Uniunii Sovietice.  

Codul Stației din Chișinău, dacă nu mă înșel, era Kishinev 24. Stația era una dintre cele mai 

bune, doua sau trei luni la rând s-a clasat pe locul doi după numărul de sateliți observați și 

identificați și după calitatea observațiilor. În 1958, eram student la anul II și am avut onoarea 

să fiu menționat cu Diploma de Onoare a Consiliului Astronomic al AȘ a URSS pentru 

participarea activă la observațiile sateliților artificiali ai Pământului. Diploma mea, ca și 

Medalia de argint și Diploma din 1986, acordate de Pavilionul „Cosmos” al AȘ a URSS 

pentru cercetările asupra cometei Halley, se află în arhiva familiei.  

I.H. Am afișat ceva mai înainte copia diplomei colegului dvs. Valentin Dushenko. Diploma 

dvs. era identică cu a lui ? 

D.G. Am fost bucuros să văd această Diplomă, să-mi reamintesc de a mea.  

I.H. După cele relatate de Dumneavoastră, Stația ere bine dotată tehnic. 

D.G. Cei care au organizat Stația de la Chișinău s-au străduit mult, au asigurat-o cu tot 

necesarul – echipament optic și electronic, un set de hărți ale cerului nordic și parțial ale celui 

sudic, set destul de scump, cred că statul sovietic a plătit bani buni, deoarece hărțile erau 

tipărite pare-mi-se în Germania într-un tiraj nu prea mare destinat astronomilor profesioniști, 

pe hârtie specială, de înaltă calitate, care nu se deformează la schimbarea temperaturi în 

intervalul de temperaturi de la -40
0
C la +40

0
C. Fiecare student-astronom avea un sac personal 

de dormit. Aveam cearșafuri  curate, lenjerie, care regulat se schimbau, se spălau la timp (erau 

persoane salariate care se ocupau de asta), se respecta la maxim igiena personală. Stația a fost 

organizată și deschisă pe la sfârșitul lui august sau în primele zile ale lui septembrie 1957. 

Foarte repede s-a conturat un grup 

mic de studenți de la Facultatea de 

fizică și matematică, printre  primii 

se numărau Valentin Dushenko, 

Valentin Dushko (deși nu era 

student, era foarte priceput în 

electronică, în aparatură radio-

electronică), Iurii Popov, autorul 

acestor rânduri, ceva mai târziu s-au 

aliniat Ion Jigău, Ion Panici, Ion 

Nacu și mulți alții.  

Mulți din studenți n-au rezistat la 

ritmul de lucru extrem de intens și s-

au retras, alții (mai puțini) au rezistat 

până la urmă și și-au găsit locul 

potrivit în domeniile lor preferate 

(educație, știință, tehnologii 

moderne).  

În fotografie: astrofizicienii Dumitru Gorodețchi, Ion 

Nacu și Valentin Dushenko într-un moment de relaxare 

la un concurs republican de astronomie pentru elevi,  

anii 1992-1993. 
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La baza formării Stației de sateliți (așa s-o numim pe scurt) a stat Mariana M. Lavrova, 

lector superior sau docent la Universitate. Peste câteva luni sau săptămâni de la Odesa au sosit 

Vitalii M. Grigorevskii și Valentina A. Vorobiova (viitoarea lui soție), astronomi de profesie. 

De la Universitatea de Stat din Moscova „M.V. Lomonosov” a fost adus și montat sub 

acoperișul de lemn și placaj al turnului nostru aflat vizavi de Universitate, o cameră 

fotografică ecuatorială, cadou al savanților din Moscova. A fost adusă din Germania de la 

Observatorul din Potsdam, imediat după Parada cea Mare a anului 1945, pentru Universitatea 

de Stat din Moscova, dar ei probabil nu s-au folosit de ea niciodată (în opinia mea, din simplu 

motiv că plăci fotografice de dimensiuni mari, care se foloseau la Potsdam, nu aveau). Mai 

apoi și condițiile climatice la Moscova, megapolis extrem de poluat de lumină de la multiple 

surse, nu le permiteau s-o folosească rațional. La predarea camerei-telescopului din Potsdam a 

participat prof. univ. dr. D.Ya.Martynov, șeful  Departamentului de Astrofizică, Institutul de 

Astronomie “P.K. Sternberg” al Universității din Moscova, care mi-a dăruit cartea sa 

„Практическая Астрофизика” cu inscripția „Дорогому Дмитрию Ивановичу 

Городецкому с наилучшими пожеланиями в его будущем астрономическом пути - 

Д.Я.Мартынов” (eram în anul II). Nu știu dacă s-a mai păstrat pe undeva, am trecut prin 

atâtea de-atunci. Un crater de pe Marte poartă numele savantului. Colaboratorii Institutului 

„P.K. Șternberg” glumeau la un pahar de vorbă că la dânșii domnește ДЯМА-КРАТ-ия, după 

primele litere ale numelor a doi „severi și cruzi” dictatori ai astronomiei și astrofizicii din 

Rusia. Al doilea era astrofizicianul V.A. Krat, specialist în fizica Soarelui și astronomia 

stratosferică, directorul Observatorului din Pulkovo în perioada 1966-1979. Asteroidul nr. 

3036 îi poartă numele. 

I.H. Observatorul de la Potsdam este probabil Observatorul lui Einstein. Unde este acum 

telescopul lui Einstein? Azi ar avea mare căutare ca un exponat istoric. 

D.G. Ce s-a întâmplat mai departe cu telescopul de la Potsdam, adus la Chișinău, nu știu 

precis, se pare ca a fost distrus sau dezmembrat. S-a distrus tot ce au făcut predecesorii pentru 

dezvoltarea astronomiei în Moldova.  

I.H. Pe cine ați dori să-i menționați dintre cei care au contribuit la dezvoltarea 

astronomiei în Moldova? 

D.G. La Observatorul de la Lozova au lucrat Vasile Cernobai, Ion Nacu și alții care, intr-un 

fel sau altul, au contribuit la dezvoltarea astronomiei în Moldova și îndeosebi la învățământul 

astronomic. Detaliile nu le cunosc, deoarece din 1971 până la sfârșitul anului 1990 eram 

departe de Moldova, lucram în Asia Centrala, la Institutul de Astrofizică al AȘ din Kazahstan, 

Almaty.  

I.H. Nume cunoscute pentru mine. În 1975, director al Observatorului Universităţii de Stat 

din Chişinău a fost numit Vasile Cernobai (1949-2004), un cercetător ambiţios, cu studii în 

domeniul fizicii nucleare şi al particulelor elementare urmate la filiala Universităţii de Stat 

din Moscova „M.V. Lomonosov” de pe lângă Institutul Unificat de Cercetări Nucleare de la 

Dubna, acolo unde și-a făcut studiile și autorul acestor rânduri. În 1981, el susţine teza de 

candidat în științe „Structura turbionară a nucleelor stelelor neutronice şi mecanismul de 

activitate a acestora”. Teza a fost susţinută în Armenia, ţară care l-a dat pe vestitul astronom 

V.A. Ambartsumian (1908-1996), fondatorul Observatorului Astrofizic din Byurakan. Vasile 

Cernobai a trasat mai multe programe de cercetare, care vizau studiul unor stele variabile, 

fizica atmosferei, gradul de poluare a acesteia. 
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 Din păcate, nu s-a reușit de conturat o perspectivă de cercetare ştiinţifică la Observator, 

astfel că în 1988 el părăseşte funcţia, păstrându-şi însă interesul pentru astronomie. Cu 

concursul lui V. Cernobai, în Chișinău a fost construit un Observator astronomic pentru 

Societatea științifică a elevilor „Viitorul”, înzestrat cu un telescop reflector [5], care ulterior 

a fost trecut în subordinea Liceului Real Republican, şef al Observatorului fiind numit 

astronomul Ion Nacu, profesor la acel liceu, iar în prezent profesor la LT „Mihai Marinciuc” 

din Chișinău. Astăzi, clădirile fostului Liceu real și Observatorul zac în ruine.  

D.G. Ce să vă spun, aproape peste tot în fosta URSS domnește un haos nemaipomenit. Cei 

care-s la putere în Rusia, în Moldova, alte „republici independente”, nu au niciun interes față 

de știință. Cel mai recent exemplu – încercarea de a distruge practic faimosul Observator 

Astronomic de la Pulkovo, St. Petersburg. Despre altele, mai mărunte de la periferie, nici nu 

vorbim. Știința nu-i mai interesează pe cei de la putere.  

I.H. Aș dori să încheiem dialogul nostru pe o notă optimistă. În prezent, la Universitatea 

Tehnică a Moldovei a fost creat Centrul Național de Tehnologii Spațiale în care a fost 

construit şi testat la sol un microsatelit „Republica Moldova”. Centrul are în componenţa sa 

un Observator Astronomic şi un Planetariu. Observatorul este dotat cu un telescop Celestron 

CGE PRO 1400 prevăzut pentru studiul corpurilor cereşti şi monitorizarea zborului 

microsatelitului, iar planetariul digital modern este gata să primească elevi, studenţi și pe toţi 

cei pasionaţi de astronomie din întreaga republică. Aproape că e gata Staţia terestră de 

comanda şi monitorizare a zborului microsatelitului [13,4]. Să sperăm că pagina pe care o va 

scrie UTM în istoria astronomiei din R. Moldova va fi una mai bogată în evenimente.  

Ne-am referit la stadiul actual de dezvoltare a astronomiei în R. Moldova. Revenind la 

evoluția Dvs. ca astronom, dorim să inserăm în acest interviu o fotografie care vă reperezintă 

la Agenția spațială NASA a Statelor Unite ale Americii. În calitate de astronom „bătrân” 

trecut prin ciurul și dârmonul vieții, poate comentați această fotografie și le spuneți cititorilor 

noștri câte ceva despre faimoasa agenție NASA.  

D.G. Cu plăcere. Agenția Spațială NASA (The National Aeronautics and Space 

Administration) e cea mai cunoscută agenție responsabilă de programul spațial public al 

Statelor Unite ale Americii și de cercetarea aerospațială civilă și militară pe termen lung. A 

fost fondată la 29 iulie 1958, Actul de înființare fiind inițiat și semnat de președintele SUA 

Dwight D. Eisenhower (1890-1969). Inițial, NASA era constituită din 4 laboratoare și câțiva 

din cei 8000 de angajați ai fostului Comitet Național pentru aeronautică NACA (National 

Advisory Committee for Aeronautics). Evident, NASA este o creație a competiției dintre 

sovietici și americani, deoarece după lansarea primului satelit „Sputnik 1” Congresul SUA, 

alarmat de evidenta amenințare asupra securității și a poziției de lider în tehnologie a SUA, a 

îndemnat la o reacție rapidă și imediată. De la înființare, NASA a obținut rezultate 

remarcabile, spectaculoase, dar a suferit și mari pierderi și eșecuri. De atunci multe s-au 

schimbat in lume. 

http://utm.md/cercetari-stiintifice/centre-stiintifice/centrul-national-de-tehnologii-spatiale/
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 Iată că acum Elon Musk (n.1971) e pe primele pagini ale presei cu lansările sale de rachete 

reutilizabile  și utilizarea de noi tehnologii revoluționare. El a reușit să atragă în Agenția sa pe 

mulți lucrători din NASA, însă oricum NASA continuă să fie una dintre cele mai puternice și 

vestite Agenții Spațiale din lume. Deși pe glob au apărut și alte agenții spațiale, NASA este 

unica agenție cu o viziune clară - „a îmbunătăți viața aici, a extinde viața acolo și a găsi viață 

dincolo”, văzându-și misiunea în „a înțelege și proteja planeta-mamă, a explora Universul, a 

căuta viață în el, a inspira următoarea generație de exploratori”.  

Toți împreună lucrăm pentru unul și același scop: să fim mai liberi, mai prosperi, mai 

siguri, mai fericiți pe planeta noastră albastră, Terra, și, poate cândva, pe alte planete, pe care 

desigur omul le va explora și acestea vor deveni o a doua, a treia …Terra Humana pentru 

Homo Sapiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarcă: În fosta URSS, în Federația Rusă și alte țări fost sovietice se conferă două 

titluri științifice: candidat și doctor în științe, în R.Moldova, aceste titluri se numesc, 

corespunzător, doctor și doctor habilitat în științe. 

 

 

 

Dumitru Gorodețchi la faimoasa agenție spațială NASA, unica agenție 

care a trimis oameni pe Lună.  

Cape Canaveral, Florida, august 2016. 
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Olimpiada Internațională de Fizică (OIF-2017), ediția a 48-a 

IPhO-2017 

Yogyakarta, Indonesia, 16 - 24 iulie 2017 

 

Rezumat. Articolul cuprinde o scurtă informație despre participarea lotului olimpic de fizică al 

Republicii Moldova la Olimpiada Internațională de Fizică, ediția a 48-a (OIF-2017), care s-a 

desfășurat în orașul Yogyakarta, Indonesia, în perioada 16 - 24 iulie 2017. De asemenea, sunt 

prezentate testele teoretice și experimentale propuse olimpicilor la OIF-2017. 

 

Cuvinte-cheie: olimpiada internațională, fizică, lot olimpic, teste. 

 

Abstract. The article contains a brief information on the participation of the Republic of Moldova's 

Physics Olympic Team at the 48th edition of the International Physical Olympiad (OIF-2017), held in 

Yogyakarta, Indonesia, from 16 to 24 July 2017. Also, the theoretical and experimental tests proposed 

to the Olympians at OIF-2017 are presented. 

 

Key words: International Olympiad, physics, Olympic lot, tests. 

 

În perioada 16 - 24 iulie 2017, în orașul Yogyakarta, Indonesia, s-a desfășurat Olimpiada 

Internațională de Fizică, ediția a 48-a. La Olimpiadă au participat 395 de concurenți din 86 de 

țări și au fost acordate 64 medalii de Aur, 72 medalii de Argint, 102 medalii de Bronz și 73 de 

Mențiuni Onorabile. 

La această ediție a Olimpiadei, R. Moldova a fost reprezentată de o echipă formată din 

cinci liceeni în următoarea componență: 

1. DIMITRIU Eugeniu, cl. XII, Liceul Teoretic "Orizont"  

2. DON Otilia, cl. XI, LT "Orizont"  

3. GRAUR Gabriel, cl. XI, Liceul Academiei de Științe a Moldovei 

4. SIREȚANU Daniel, cl. X, LT "Orizont" 

5. TONTICI Sabina, cl. XI, LT "Orizont" 

 

Elevii Daniel Sirețanu, Eugeniu Dimitriu, Otilia Don și Sabina Tontici au fost distinși cu 

câte o Mențiune Onorabilă (Honourably Mention). 

Lotul olimpic al R. Moldova a fost însoțit de conf.univ. dr. Sergiu VATAVU și lect. univ. 

Calina ISACOVA, Facultatea de Fizică si Inginerie, Universitatea de Stat din Moldova.  

 

http://ipho-unofficial.org/countries/IDN/
http://ipho-unofficial.org/countries/IDN/
http://ipho-unofficial.org/countries/IDN/


72     Olimpiade       
 

FIZICA ŞI TEHNOLOGIILE MODERNE, vol. 16, nr. 1-2 (61-62), 2018 

 

 

 

Echipa R. Moldova la OIF-2017 (de la stanga la dreapta): Eugeniu Dimitriu, Calina 

Isacova, Gabriel Graur, Otilia Don, Daniel Sirețanu, Sabina Tontici, Sergiu Vatavu.  

 

Olimpiada Internațională de Fizică (OIF) este una dintre Olimpiadele Internaționale de 

Științe și reprezintă o competiție anuală de fizică pentru elevii de liceu. Prima Olimpiadă 

Internațională de Fizică a avut loc la Varșovia, Polonia, în 1967.  

Scorurile minime necesare pentru medaliile olimpice și mențiunile onorabile sunt alese de 

organizatori în conformitate cu următoarele reguli: medalia de Aur trebuie să fie acordată 

primilor 8% dintre participanți cu cele mai înalte scoruri; medalia de Argint și o distincție mai 

înaltă urmează să fie acordată la 25% dintre participanți. Medalia de Bronz și distincții mai 

înalte se acordă la 50%. Mențiunea onorabilă și distincții mai înalte trebuie se acordă primilor 

67%. Toți ceilalți participanți primesc certificate de participare. Participantul cu cel mai înalt 

scor (câștigătorul absolut) primește, pe lângă medalia de Aur, și un premiu special. 

În continuare, prezentăm testele teoretice și cele experimentale propuse participanților la 

OIF-2017 (traduse în română de însoțitorii echipei naționale a R. Moldova). 

 

Articolul, inclusiv testele propuse la OIF-2017sunt depozitate în baza de date 

IBN: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_numar_revista/26/2138  
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TESTELE TEORETICE ȘI EXPERIMENTALE PROPUSE LA OIF-2017 

Yogyakarta, Indonesia, 16 - 24 iulie 2017 

 
 

 

 

 

http://ipho-unofficial.org/countries/IDN/
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Rezumat: Prezentul articol conţine în prima parte unele repere teoretice despre „Metoda proiectului 

ca metodă alternativă de învăţare – evaluare” şi este structurat astfel: introducere, definirea 

conceptului, structura unui proiect, etapele realizării unui proiect, elemente ce ţin de managementul 

proiectului, evaluarea proiectului, rolul profesorului în aplicarea acestei metode moderne de învăţare 

şi avantajele folosirii acestei metode. În partea a doua a articolului este prezentat un model de proiect 

realizat cu elevii din gimnaziu.  

Cuvinte cheie: proiect, produs finit, management, evaluare. 

 

Abstract: This article contains in the first part some theoretical references on the "Project method as 

an alternative method of learning - evaluation" and it is structured as follows: introduction, definition 

of the concept, structure of a project, stages of project realization, project management elements, 

project evaluation, the role of the teacher in applying this modern method of learning, and the 

advantages of using this method. In the second part of the article, a project model realized with the 

gymnasium students is presented. 

Keywords: project, finite product, management, evaluation. 

 

I. Metoda proiectului; repere teoretice 
 

1. Introducere  

Una din schimbările majore care au avut loc în sistemul de învăţământ a fost situarea elevului 

în centrul organizării procesului de predare - învăţare. Pentru ca elevul să poată deveni 

autorul propriei învăţări, profesorii trebuie să-i creeze situaţii de învăţare atractive, 

interesante şi eficiente. În acest scop se utilizează metode de învăţare moderne care presupun 

implicarea activă şi responsabilă a elevului. Prin metoda de învăţământ se înțelege un anumit 

mod de organizare sau raţionalizare a unei acţiuni, se precizează în ce fel şi cum trebuie să 

acţioneze profesorul împreună cu elevii săi pentru a realiza obiectivele propuse la un nivel 

performant. Metoda învăţării pe bază de proiecte a fost lansată de J. Dewey, care a denumit-o 

“învăţarea prin acţiune (learning by doing)”, afirmând că “educația este o reconstrucție a 

experienței”[1]. Această idee a fost mai apoi preluată şi popularizată de W. H. Kilpatrick, 

care a definit proiectul drept “o activitate perseverentă cu ţel (wholehearted purposeful 

activity)”, prin care elevii trebuie să dobândească experiență, abilităţi și cunoștințe în urma 

rezolvării problemelor practice în situații sociale autentice [2]. 
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2. Definirea conceptului: Ce este un proiect ? 

- Proiectul este un plan sau intenţie de a întreprinde ceva, de a face un anumit lucru (dex) [3]. 

- Proiectul este o metodă interactivă de predare-învăţare,  care presupune o microcercetare 

sau o investigare sistematică a unui subiect care prezintă interes pentru elevi. 

- Proiectul reprezintă „o metodă complexă de învăţare  şi de evaluare, individuală sau de 

grup, recomandată profesorilor pentru  evaluarea  sumativă” (Cucoş, 2008, 138) [4]. 

- Este o creaţie personalizată a elevilor la realizarea căreia aceştia folosesc într-un context 

nou cunoştinţele însuşite în clasă şi decid asupra conţinutului şi formei de prezentare.  

- Proiectul dezvoltă în mod diferit o temă studiată iar activitatea de proiect poate fi adaptată 

oricărui nivel de vârstă şi de studiu cu menţiunea că nu se recomandă a fi folosită permanent, 

să fie folosită doar ca metodă complementară sau alternativă la metodele clasice. 

- Produsul finit realizat în urma activităţii de proiect este ceva realizat efectiv de elevi, nu este 

despre ceva fapt pentru care elevul are sentimentul utilităţii a ceea ce a produs. Proiectul ca 

metodă alternativă de evaluare oferă elevilor posibilitatea de a demonstra ce ştiu, şi mai ales 

ce ştiu să facă, de a-şi pune în valoare anumite capacităţi şi abilităţi [5] .  

- Proiectul încurajează cel mai bine abordarea integrată a învăţării deoarece elevii au ocazia 

de a folosi cunoştinţe şi tehnici de lucru dobândite la mai multe discipline; metoda proiectului 

îi dă elevului posibilitatea de a răspunde unei întrebări esenţiale: Ce pot face eu cu ceea ce 

am învăţat la şcoală? În  consecinţă, elevul poate asambla într-o viziune personală 

cunoştinţele pe care le are la un moment dat. 

- Instruirea bazată pe proiect presupune existenţa unei teme sau a unei întrebări cu conținut 

valoros, care este ancorată în probleme din lumea reală; o investigație, care să le permită 

elevilor să învețe concepte, să aplice informațiile descoperite și să reprezinte cunoștințele 

acumulate într-o varietate de moduri;  o oportunitate de colaborare, astfel încât participanții 

să poată învăța unii de la alţii, să utilizeze instrumente cognitive, să-şi poată reprezenta ideile 

cu ajutorul tehnologiilor moderne [6].  

 

3.  Structura unui proiect  

Este indicat ca profesorul să le recomande elevilor ca în realizarea proiectului să respecte 

următoarea structură: 

a) Pagina de titlu: conţine tema proiectului, numele elevilor autori, şcoala, clasa, numele 

profesorului coordonator, perioada de realizare; 

b) Cuprinsul: se precizează titlurile capitolelor şi subcapitolelor; 

c) Introducerea: se fac referiri la importanţa temei, cadrul conceptual şi metodologic; 

d) Dezvoltarea elementelor de conţinut prezentate în cuprins; 

e) Concluzii;   f) Bibliografie;   g) Anexe [7]. 
 

4. Etapele realizării unui proiect 

- Alegerea temei pentru proiect 

- Stabilirea obiectivelor 

- Planificarea activităţilor 

- Cercetarea sau investigarea propriu-zisă 

- Realizarea produselor finale (rapoarte, postere, articole, albume, hărţi, cărţi, etc.) 

- Prezentarea rezultatelor în faţa altor persoane (elevi, profesori, membri ai comunităţii) 

- Evaluarea activităţilor derulate (individual sau în grup, de către cadrul didactic sau de către 

potenţialii beneficiari ai proiectului şi a produselor realizate) [8]. 
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a) Stabilirea temei pentru proiect 

Tema proiectului poate fi negociată cu elevii deoarece aceasta trebuie să fie una care să le 

stârnească interesul, să se refere la prezent, să reflecte o problemă sau o situaţie pe care să o 

poată rezolva şi a cărei finalitate să fie resimţită ca o realizare personală semnificativă.  

b) Stabilirea obiectivelor 

Obiectivul de bază al metodei proiectului este studierea fenomenelor din viaţa cotidiană de 

către elevii îndrumaţi de profesorul lor. Obiectivele proiectului trebuie definite în acord cu 

experienţa elevilor şi cu puterea lor de înţelegere şi asimilare a informaţiilor. 

c) Planificarea activităţii  

Precizarea perioadei de realizare a proiectului.  Managementul timpului: în funcţie de complexitatea 

proiectului şi de numărul de ore alocat acestuia se pot stabili activităţile ce urmează a fi realizate în 

clasă şi cele care vor fi realizate în afara clasei, limitele de timp pentru discuţii, precum şi orarul 

proiectului (etape, termene limită, anumite date).  

- Constituirea grupelor de elevi;  Managementul grupurilor de elevi implicate în realizarea 

unui proiect revine în sarcina profesorului care pentru succesul proiectului va folosi metode 

activ-participative, va încuraja elevii să gândească, să fie creativi, să îşi exprime opiniile, să 

îşi asume sarcini concrete şi responsabilităţi în cadrul grupului şi proiectului. 

- Identificarea surselor de documentare.  Managementul materialelor: elevii trebuie să 

cunoască dinainte sursele de documentare, să aibă acces la ele, astfel profesorul trebuie să 

sugereze şi să ofere surse de informare care să nu depăşească nivelul lor de înţelegere. 

- Identificarea resurselor materiale şi stabilirea metodelor de cercetare; 

 Îndrumaţi de profesor elevii pot să organizeze bănci de date, prin aceasta se dezvoltă 

abilitatea elevilor de organizare a informaţiei şi de identificarea surselor de documentare [9].  

d) Cercetarea sau investigarea propriu-zisă.  

Activitatea în cadrul unui proiect presupune: experimentare - cercetare - descoperire, precum 

şi selectarea informaţiilor, prelucrarea şi sintetizarea acestora, formularea unor întrebări care 

să călăuzească investigaţia, interacţiuni în cadrul grupului prin corelarea şi comunicarea 

rezultatelor, respectarea termenelor şi dozarea timpului. Elevii implicaţi în proiecte învaţă să 

formuleze și să soluţioneze probleme, fiind încurajaţi de către profesor să planifice, să 

desfășoare acţiuni de cercetare a mai multor surse informaţionale şi de colectare a datelor, să 

facă observaţii, să ia decizii, să analizeze, să interpreteze rezultatele, să generalizeze, să tragă 

concluzii [10]. 

e) Realizarea produselor. 

Activitatea în cadrul proiectului oferă elevilor posibilitatea de a lucra în mod autonom pe 

perioade relativ lungi de timp iar activitatea se finalizează prin realizarea şi prezentarea unui 

produs final. Proiectul este un proces şi în acelaşi timp un produs iar ca produs final, reflectă 

efortul membrilor grupului şi mai ales efortul individual al fiecăruia, fiind dovada implicării 

personale, a interesului pentru îndeplinirea sarcinilor asumate în cadrul grupului [11]. 

f) Susţinerea proiectului 

Proiectul se încheie în clasă, prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport privind rezultatele 

obţinute şi prin prezentarea produsului realizat. Metoda proiectului le dă elevilor posibilitatea  

de a demonstra un anumit nivel de competenţă iar profesorului oportunitatea de a efectua  o 

evaluare concretă a acestuia. Prezentarea proiectelor în cazul unor competiţii şcolare implică  

competenţa de a susţine proiectul realizat punând în prim plan aspectele relevante dar şi aceea  

de a deţine controlul asupra emoţiilor în faţa unui auditoriu. 
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g) Evaluarea proiectului 

Evaluarea este prezentă pe tot parcursul realizării proiectului şi se poate efectua utilizând Fişe 

de evaluare şi autoevaluare, individuale, care trebuie să fie prezentate o dată cu prezentarea 

activităţilor care se vor derula, astfel încât elevul să înţeleagă mai bine ce anume se aşteaptă 

de la el,  ce criterii de evaluare vor putea fi urmărite [7].  

Metoda proiectului mai permite şi evaluarea următoarelor competenţe: 

- competenţa de a selecta informaţiile utile în vederea realizării proiectului; 

- competenţa de a gestiona informaţiile în vederea realizării proiectului; 

- competenţa de a identifica şi utiliza metode de lucru adecvate îndeplinirii obiectivelor;  

- competenţa de a folosi corespunzător echipamentele necesare conceperii proiectului; 

- competenţa de a crea un produs final, utilizând diferite tehnologii şi lucrând în echipă; 

- competenţa de a susţine proiectul aducând argumente convingătoare şi stăpânind emoţiile. 

În cadrul activităţilor educative, elevii pot fi implicaţi în mai multe tipuri de proiecte, 

astfel:  

- proiecte de cercetare a unor fenomene: investigaţie, acţiune, anchete, experienţe, 

monografii; 

- proiecte de acţiune ecologică - de înfrumuseţare a clasei, a şcolii, a cartierului, a localităţii;  

- proiecte de determinare a poluantului, de protecţie a mediului ambiant, eliminarea poluării; 

- proiecte de activitate manuală - de realizare a unor activităţi practice: reciclarea deşeurilor 

prin confecţionarea unor produse artizanale utile în activitatea şcolară sau îngrijirea florilor; 

 - proiecte de tip constructiv – confecţionare a unor materiale didactice pentru lecţii, 

construcţie a unor machete, de strângere a unor materiale pentru organizarea unui muzeu sau 

expoziţie; 

- proiecte de tip probleme - rezolvarea unor probleme cu care se confruntă şcoala, societatea;  

- proiecte de tip învăţare - îmbunătăţirea unor practici de instruire; învăţarea prin descoperire;  

- proiecte de absolvire - proiecte de semestru, proiecte de an, proiecte pentru aprofundare [12]. 

 

5. Participarea elevilor şi rolul profesorului în fiecare etapă a proiectului 

1. Etapa de informare este aceea în care profesorul le oferă elevilor surse bibliografice şi îi 

ajută să aibă acces la acestea. Elevii îşi colectează informaţia necesară pentru planificarea şi 

realizarea sarcinilor, folosind sursele disponibile de informare: manuale, cărţi de specialitate, 

publicaţii, Internet. 

2. În etapa de planificare profesorul trebuie să se gândească la conţinuturile, conceptele şi 

principiile esenţiale care vor fi abordate în proiect şi să implice elevii în această etapă, pentru 

ca ei să poată simţi că proiectul le aparţine şi să îşi asume responsabilitatea pentru reuşita lui. 

Elevii îşi pregătesc planul de acţiune pe care îl vor aplica în îndeplinirea sarcinilor şi planifică 

resursele ce vor fi utilizate. Se face împărţirea sarcinilor clar definite, între membrii grupului, 

care trebuie să participe activ şi să colaboreze la execuţia proiectului. Profesorul are rol de 

moderator, intervine, sugerează, oferă suport.  

3. Pe perioada derulării proiectului, elevii decid în grup asupra alternativelor sau strategiilor 

de rezolvare a problemelor, îşi desfăşoară activităţile creative independent şi responsabil; 

fiecare membru al proiectului trebuie să-şi îndeplinească sarcinile în acord  cu  planul de 

acţiune şi cu diviziunea muncii. Profesorul va ghida elevii şi le va corecta greşelile. Rolul 

profesorului este să discute şi să modifice strategiile, propuse de elevi, care nu sunt eficiente.  
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4. Prin monitorizare se modelează atitudinea dorită a elevilor faţă de învăţare, se urmăreşte 

dinamica grupului şi se apreciază progresul. Profesorul îşi asumă rolul de persoană-suport şi 

de sfătuitor, venind cu sugestii de îmbunătăţire. Elevii trebuie învăţaţi cum să colaboreze, 

cum să îşi asume rolul în cadrul grupului şi responsabilitatea pentru toată activitatea grupului, 

trebuie îndrumaţi, încurajaţi, monitorizaţi în toate etapele proiectului. 

5. Evaluarea gradului de executare a proiectului are loc permanent, elevii îşi autoverifică 

rezultatele muncii şi verifică rezultatele celorlalţi prin acţiuni de evaluare reciprocă între 

membrii grupului. Pentru o reuşită sigură este esenţial ca pe tot parcursul realizării proiectului 

profesorul să poată evalua următoarele competenţe ale elevilor: metodele de lucru folosite, 

utilizarea corectă a bibliografiei, a materialelor şi echipamentului, corectitudinea tehnică, 

organizarea ideilor într-un raport, acurateţea cifrelor şi desenelor, calitatea prezentării. La 

final va modera discuţii în care elevii să poată analiza ce anume a mers bine ce ar schimba 

dacă ar putea să înceapă din nou, ce întrebări noi s-au ivit în cadrul investigaţiei lor. Elevii şi 

profesorii evaluează în comun procesul şi rezultatele obţinute. Rolul profesorului este de a-i 

face pe elevi să înţeleagă greşelile făcute, eficienţa muncii şi experienţa câştigată [13].  

 

 

6. Avantaje ale utilizării proiectului ca metodă de evaluare: 

- proiectul este o metodă eficientă de evaluare dar şi o metodă de învăţare interactivă; 

- plasează elevul într-o situaţie de cercetare autentică;  

- cultivă responsabilitatea pentru propria învăţare şi rezultatele acesteia; 

- asigură implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor propuse; 

- facilitează abordările de tip interdisciplinar şi transdisciplinar; 

- promovează interevaluarea, autoevaluarea şi interînvăţarea;  

- oferă posibilitatea aprecierii unor rezultate de diverse tipuri (cunoştinţe, capacităţi, abilităţi); 

- permite exersarea şi evaluarea capacităţilor: de a observa şi de a investiga; de analiză, sinteză, 

comparaţie, generalizare şi abstractizare; de a utiliza tehnici specifice de muncă intelectuală; de a utiliza, 

asocia, transfera diverse cunoştinţe; de a argumenta; capacităţii de a realiza un produs. 

- asigură dezvoltarea competenţelor de relaţionare, a competenţelor de comunicare; 

- contribuie la stimularea creativităţii şi intuiţiei, sporirea încrederii elevilor în forţele proprii, 

dezvoltarea abilităţii de gestionare a timpului şi a abilităţii de control asupra emoţiilor [10]. 

 

II.  Model de elaborare a unui proiect 

Tema proiectului: 

MECANISME  SIMPLE  FOLOSITE  ÎN  ACTIVITĂŢI  COTIDIENE  

Cuprinsul unui proiect ce urmează a fi prezentat în cadrul competiţiilor  şcolare  

 

1. Informaţii despre proiect 

1.1. – Informaţii despre proiect 

1.2. – Problema propusă spre cercetare  

1.3. – Descrierea proiectului 

1.4. – Scopul proiectului 

1.5. – Obiectivele proiectului 

1.6. – Durata şi locul desfăşurării 

1.7. – Grupul ţintă 

1.8. – Activităţile proiectului 

1.9. – Calendarul activităţilor 

1.10. – Rezultatele proiectului 

1.11.– Diseminarea şi promovarea 

proiectului        

1.12. – Impactul proiectului    
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2.  Conţinutul cercetării / proiectului 

2.1. –  Introducere 

2.2. – Cadrul teoretic al problemei studiate 

- Pârghiile în organismul uman 

- Pârghiile în activităţile cotidiene 

- Scripetele mobil şi scripetele fix 

- Studiul planului înclinat 

2.3. – Metodologia cercetării 

2.4. –Interpretarea rezultatelor  

2.5. – Valorificarea concluziilor 

2.6. – Originalitate în abordarea temei  

2.7. – Concluzii şi implicaţii; sugestii 

2.8. – Referinţe 

                 

1.1. Informaţii  despre  proiect 

- Tema proiectului:   Mecanisme  simple  folosite  în  activităţi  cotidiene  

- Domeniul în care se încadrează:    Fizică, biologie şi tehnologii 

- Membrii  echipei  de  proiect – sunt elevii, membri ai Cercului de fizică „Isaac Newton” 

- Coordonator de proiect: prof. dr. CHIORAN  VIORICA.  

 

1.2. Problema propusă spre cercetare  

Echipa de proiect şi-a propus să abordeze unele metode, mai puţin folosite dar eficiente, pentru 

observarea, investigarea şi confecţionarea unor mecanisme simple uzuale. 

a) Tema propusă spre cercetare este mereu actuală deoarece mecanismele simple sunt prezente şi 

utile în activităţile cotidiene. 

b) Metodele experimentale folosite sunt accesibile elevilor, le stimulează creativitatea şi le solicită 

abilităţile practice necesare confecţionării mecanismelor simple. Sunt utilizate în acest scop 

materiale reciclabile, necostisitoare şi uşor de procurat.   

 - tipul de proiect   Proiect de cercetare experimentală. 

Acesta ar putea fi considerat de tip constructiv, deoarece presupune şi confecţionarea unor materiale 

didactice pentru lecţii. Elevii de gimnaziu care participă la proiect şi-au însuşit cunoştinţele de 

fizică şi matematică corespunzătoare şi dispun de abilităţile practice necesare realizării acestui tip 

de proiect.   

 

1.3. Descrierea proiectului   

Derularea proiectului implică utilizarea unor metode de studiu şi de cercetare experimentală asupra 

mecanismelor simple folosite în activităţile cotidiene: pârghii de genul I, II şi III, plan înclinat, 

scripeţi. Echipa de proiect şi-a planificat activităţile, şi-a dozat timpul şi a respectat termenele; a 

făcut observaţii asupra mecanismelor simple din mediul înconjurător şi din corpul uman, au lucrat 

în mod autonom şi au finalizat unele produse cum ar fi:  Portofoliul proiectului  şi câteva 

dispozitive didactice artizanale (balanţe, scripeţi, plan înclinat). 

 

1.4. Scopul proiectului este acela de a-i antrena pe elevi în activităţile de observare a lumii 

înconjurătoare, de creativitate şi de reciclare a unor obiecte scoase din uz.  

 

1.5.  Obiectivele proiectului:      

O1 – dezvoltarea abilităţilor de observare şi interpretare a unor fenomene fizice din natură;          O2 

– abordarea unor metode de studiu şi documentare individuală şi în grup;  

O3 – formarea deprinderilor de experimentare şi a abilităţilor practice creative. 
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Efectuarea documentării eficiente pentru elaborarea planului de cercetare, tehnoredactarea tuturor 

documentelor,  prelucrarea datelor şi interpretarea rezultatelor prin contribuţia fiecărui membru al 

echipei şi a tuturor împreună, confecţionarea unor materiale didactice, dovedesc că obiectivele 

proiectului au fost atinse.  

 

1.6.  Durata:  cercetarea a avut loc într-o perioadă de doi ani  (2014 - 2016) 

locul desfăşurării - Liceul Tehnologic Repedea, judeţul Maramureş,  România.  

1.7.  Grupul ţintă - elevii din clasele gimnaziale şi prima clasă din liceu 

 

1.8. Activităţile proiectului - s-au desfăşurat în mai multe faze. 

În prima fază s-a stabilit tema pentru proiect şi s-a constituit echipa de lucru apoi au fost precizate 

scopul şi obiectivele. În faza a doua s-a trecut la planificarea activităţilor şi la identificarea 

resurselor; profesorul a sugerat şi a oferit sursele de informare şi documentare apoi a urmărit modul 

în care elevii îşi dezvoltă abilitatea de organizare a informaţiei. Următoarea fază a cuprins 

selectarea metodelor de lucru şi identificarea resurselor materiale.  

Trecând la cercetarea propriu-zisă s-a realizat un studiu ştiinţific, teoretic şi experimental asupra 

forţelor care acţionează în mecanismele simple, s-a calculat poziţia punctului de sprijin în cazul 

pârghiilor şi unghiul pentru care un corp începe să alunece pe planul înclinat. Pe baza rezultatelor 

măsurătorilor s-au trasat grafice care au permis interpretarea datelor experimentale şi prezentarea 

lor în faţa altor persoane (elevi, profesori). Evaluarea activităţilor elevilor (individual şi în grup) s-a 

efectuat de către cadrul didactic coordonator. 

 

1.9. Calendarul activităţilor:   

   Activităţile proiectului fac parte dintr-un program mai amplu de cercetare  care s-a desfăşurat pe o 

perioadă de doi ani;  în perioada anului şcolar 2014 - 2015 a fost întocmit Portofoliu de 

documentare al proiectului  în cadrul Cercului de Fizică „ Isaac Newton” coordonat de  prof. dr. 

Chioran Viorica (s-au folosit diverse surse de documentare: manuale, reviste, internet) iar în  anul 

şcolar 2015 - 2016  au fost confecţionate dispozitivele didactice, s-au efectuat măsurătorile şi s-au 

prelucrat datele experimentale (calcule, tabele, grafice), au fost interpretate rezultatele obţinute, au 

fost diseminate rezultatele proiectului la competiţii. 

 

1.10.  Rezultatele proiectului  

 a) Au fost confecţionate dispozitivele necesare studiului în laborator al mecanismelor simple iar 

acestea sunt prezentate detaliat în lucrare (balanţe, scripeţi, plan înclinat, pârghii).  

 

1.11. Diseminarea şi promovarea proiectului:  

      Membrii echipei de proiect şi-au prezentat rezultatele la diverse competiţii şcolare. Au participat 

la Concursul Naţional de Proiecte interdisciplinare “Ştefan Procopiu” Piatra Neamţ (aprilie 2016), 

la Concursul Naţional de Ştiinţă şi Tehnică  pentru elevi “Florin Vasilescu” de la Călăraşi (mai 

2016) şi la Concursul Naţional de Fizică Aplicată „Universul Einstein” din 15 -17 iulie 2016 la 

Bistriţa. De asemenea în săptămâna cu mottoul: „Să ştii mai multe să fii mai bun”proiectul a fost 

prezentat în faţa elevilor, părinţilor acestora  şi a profesorilor şcolii. 
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1.12. Impactul proiectului:  

    Participând la competiţiile şcolare judeţene şi naţionale  elevii  implicaţi s-au bucurat de interesul 

manifestat pentru acest proiect de către profesorii şi elevii prezenţi acolo, au primit felicitări şi 

premii, şi-au făcut mulţi prieteni cu care schimbă opinii despre modalităţile de îmbunătăţire şi 

diversificare a metodelor şi a temelor de cercetare. După diseminarea şi promovarea proiectului în 

şcoală şi în afara şcolii tot mai mulţi elevi au dorit să se implice în activităţi de cercetare şi învăţare 

prin descoperire deoarece au înţeles că Fizica este o materie de studiu frumoasă care poate deveni 

mai accesibilă prin abordări moderne. 

 

 2.  Conţinutul cercetării / proiectului 

 Problematica propusă spre cercetare: care este eficienţa mecanismelor simple uzuale ? 

 

2.1.  Introducere  

Antrenarea în realizarea proiectelor duce la formarea curiozităţii ştiinţifice şi dezvoltarea spiritului 

competitiv al elevilor. Îndrumaţi de timpuriu, corect şi permanent de către profesor, unii dintre 

aceşti elevi vor putea deveni oameni de ştiinţă, cercetători sau inventatori în diferite domenii ale 

cunoaşterii umane.  

2. 2.  Cadrul teoretic al problemei studiate   

Mecanismele simple folosite în activităţile cotidiene sunt: pârghii, scripeţi şi planul înclinat. 

 

PÂRGHIA este o bară rigidă care se poate roti în jurul unui punct fix numit punct de sprijin. 

Asupra pârghiei acţionează două forţe: forţa activă şi forţa rezistentă.  

a) Forţa activă (F) –forţa care pune pârghia în mişcare; bF = OA – braţul  forţei active 

b) Forţa rezistentă (R) – forţa care trebuie învinsă; bR = OB – braţul forţei rezistente     

Pe pârghie se pot identifica trei puncte: (A) punctul de aplicaţie al forţei active, (B) punctul de 

aplicaţie al forţei rezistente şi (O) punctul de sprijin. Braţul unei forţe este  distanţa de la punctul de 

sprijin până la punctul de aplicaţie al acelei forţe. Pârghia este în echilibru:           a) dacă raportul 

forţelor este egal cu raportul braţelor forţelor:      
F

R

b

b

R

F
                         (1)       

b) dacă momentul forţei active ( MF ) este egal cu momentul forţei rezistente ( MR ) 

             MF  =  MR ,  unde:    MF  =   F ∙ bF     şi     MR  = R∙ bR,  atunci:   
RF bRbF 

      (2) 

Tipuri de pârghii:  

1.Pârghia de genul I   

            Pârghia de genul I  are punctul de sprijin la mijloc (hârleţ, balansoar, balanţă, rangă) 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fig.2.1  Pârghia de genul I            pârghie de echilibru 
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2. Pârghia de genul II                          

                                      Pârghia de genul II  are forţa rezistentă la mijloc  (roaba, căruciorul) 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

      Fig.2.2   Pârghia de genul II              pârghie de forţã 

3.Pârghia de genul III   

                                     Pârghia de genul III   are forţa activă la mijloc (mătura, coasa, grebla) 

       

 

 

 

 

 

     Fig.2.3  Pârghia de genul III              pârghie de viteză 

                                          

    În activităţile cotidiene prezintă interes două categorii de pârghii şi anume:  pârghiile ca instrumente în 

diferite domenii de activitate şi pârghiile în organismul uman.  

 

SCRIPETELE –este un  mecanism care transmite forţa; este alcătuit dintr-o roată cu şanţ pe 

muchie, un ax central, furcă prevăzută cu cârlig de prindere şi fir inextensibil (cablu).  Poate fi: 

mobil şi fix. 

a). Scripete fix – transmite forţa aproape în întregime. Este folosit pentru a schimba convenabil 

direcţia şi sensul forţei.  F = R 

b).  Scripetele mobil: aproape dublează forţa. 
2

R
F   ; La echilibru valoarea forţei active este de 

două ori mai mică decât valoarea forţei rezistente. Distanţa pe care se deplasează punctul de 

aplicaţie al forţei active (A) este de două ori mai mare decât  distanţa pe care se deplasează punctul 

de aplicaţie al forţei rezistente (B)  

 
 

                     Fig.2.4   Tipuri de scripeţi ( fix şi mobil) 

        

 

 



114     Didactica fizicii       
 

FIZICA ŞI TEHNOLOGIILE MODERNE, vol. 16, nr. 1-2 (61-62), 2018 

PLANUL ÎNCLINAT - este un mecanism simplu folosit la urcarea sau coborârea  corpurilor 

folosind o forţă mai mică decât ar fi necesară la urcarea pe verticală. Forţa necesară pentru urcarea 

uniformă a aceluiaşi corp pe planul înclinat este mai mare cu cât unghiul de înclinare a planului este 

mai mare. Forţa activă care deplasează corpul în coborâre pe plan este componenta tangenţială a 

greutăţii .                   

              Componentele greutăţii sunt:  ),( nt GGG


 

                    
G

Gtsin                   sinGGt        

                          de asemenea: 
L

h
sin  

                    
G

Gn
cos                 cosGGn     

    Fig. 2.5. Planul înclinat                       înălţimea planului sinLh   

 

2.3. – Metodologia cercetării 

Urmărind calendarul activităţilor proiectate elevii au participat la realizarea acestora în etape, în 

afara orelor de curs, la şedinţe de cerc şi la ”Şcoala de sâmbăta” astfel, au studiat mecanismele 

simple în natură, au efectuat observaţii şi experienţe cu pârghii şi scripeţi şi au identificat pârghiile 

din corpul uman (aşa cum se poate observa în fig.2.6).  

 

     

                      Fig.2.6. Secvenţe din etapa de studiu experimental în natură 

Exemple de experienţe cu pârghii şi scripeţi    

Elevii unei clase se cântăresc şi se împart în două grupe: în prima grupă se află 9 elevi din care doi 

cu masa de 50 kg, doi cu masa de 62 kg şi câte un elev cu masa 52, 54, 56, 58, 60 kg.  

Cazul I.  Elevii se aşează câte doi pe un balansoar astfel încât acesta să fie mereu în echilibru. 

Elevul cu masa de 50 kg, respectiv cu greutatea de 500 N, va constitui forţa activă cu braţul forţei 

bF = 1m. Care va fi braţul forţei rezistente bR în cazul fiecărui elev a cărui greutate constituie forţa 

rezistentă?  Se calculează cu relaţia  bR= 
  

   
  (din condiţia de echilibru) 
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2.4 Interpretarea  rezultatelor ( în cazul I) 

Pe măsură ce forţa rezistentă este mai mare lungimea braţului forţei rezistente este mai mică,  aşa 

cum se poate observa în fig.2.8 şi în tabelul 1. 

 

Cazul II    Unde se va găsi punctul de sprijin (O) dacă elevii se aşează la capetele pârghiei ?  

În capătul A ( din stânga) rămâne mereu un elev cu forţa  activă   F= 620 N  iar la capătul B se 

aşează pe rând câte un elev cu altă forţă rezistentă R şi de fiecare dată se asigură echilibrul mutând 

punctul de sprijin O. Se calculează din condiţia de echilibru  mărimea braţelor celor două forte.   

                     bF =
  

   
   (3)                şi                  bR = d - bF =  

  

   
                                        (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul nr.1          Verificarea condiţiei de echilibru 

 

m (Kg) R(N) F(N) bR (cm) bF (cm) 

50 500 500 100 100 

52 520 500 96 100 

54 540 500 93 100 

56 560 500 89 100 

58 580 500 86 100 

60 600 500 83 100 

62 620 500 80 100 
 

 

Fig. 2.7. Copiii stau în echilibru pe balansoar 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.8.  Dependenţa  braţului  forţei (bR) de valoarea forţei rezistente (R). 
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Se măsoară distanţa dintre punctul de sprijin şi punctul de aplicaţie al fiecărei forţe (F şi R). Se 

compară rezultatul măsurătorilor cu rezultatele obţinute prin calcul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretarea rezultatelor ( în cazul II).   Punctul de sprijin se va situa mai aproape de forţa mai 

mare, aşa cum se poate observa din fig. 2.10  şi din tabelul nr.2). 

 

 

 

Fig.2.10. Dependenţa poziţiei punctului de sprijin de mărimea  forţei rezistente 

Când forţa rezistentă creşte, mărimea braţului forţei rezistente scade şi mărimea braţului forței 

active creşte astfel încât suma celor două braţe să rămână constantă  d = bF+bR= const. 

2.5. Valorificarea concluziilor cercetării 

- Elevii au înţeles mai bine noţiunea de echilibru al forţelor, şi-au explicat de ce este necesară coada 

la mătură, greblă, hârleţ, lopată etc. şi cum aceasta ne uşurează munca în gospodărie. Au înţeles de 

ce este mai uşor să ridice sau să coboare corpuri grele folosind planul înclinat adică modul concret 

în care se aplică principiul minimei acţiuni (să obţină efecte maxime cu eforturi minime). De 

asemenea au confecţionat scripeţi din materiale refolosibile, i-au folosit în componenţa unor 

dispozitive didactice artizanale pentru studiul forţelor de frecare şi au ajuns la concluzia că aceştia 

pot contribui la reducerea forţei de frecare la alunecare. 
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Tabelul nr. 2         Verificarea condiţiei de echilibru la pârghii 

m (Kg) R (N) F (N) d (cm) bR (cm) bF (cm) 

50 500 620 200 110.71 89.29 

52 520 620 200 108.77 91.23 

54 540 620 200 106.89 93.10 

56 560 620 200 105.08 94.92 

58 580 620 200 103.33 96.67 

60 600 620 200 101.64 98.36 

62 620 620 200 100.00 100.00 
 

 

Fig.2.9.  Stabilirea   punctului  de sprijin în condiţiile de echilibru pentru fiecare pereche de forte.                
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2.6. Originalitate în abordarea temei  

- Activitatea în acest proiect a constituit un mod de învăţare util şi plăcut deoarece elevii au învăţat 

lucruri noi jucându-se şi au observat cu mai mult interes corpurile din mediul înconjurător 

descoperindu-le construcţia şi utilitatea. Metoda de lucru a fost accesibilă şi atractivă prin resursele 

folosite.  

- Deoarece unele materiale necesare dispozitivelor folosite în proiect au fost confecţionate special în 

acest scop, a existat posibilitatea manifestării imaginaţiei şi creativităţii elevilor în găsirea soluţiilor 

optime, astfel: balanţa a fost confecţionată din materiale reciclabile (borcan, ace, cleme) la fel au 

fost confecţionaţi şi scripeţii (capace de plastic, ace, bandă izolatoare, sfoară) iar pentru planul 

înclinat au folosit obiecte din trusa de geometrie. 

 

2.7. Concluzii şi implicaţii, sugestii    

C1.- pe parcursul acestei cercetări experimentale elevii şi-au consolidat cunoştinţele de fizică 

referitoare la pârghii, scripeţi şi plan înclinat. 

C2.- au folosit aparatul matematic necesar prelucrării datelor şi interpretării rezultatelor: tabele, 

formule, calculul erorilor, reprezentări grafice.  

C3.- până la finalul activităţii de cercetare elevii şi-au format deprinderile şi abilităţile necesare 

învăţării prin descoperire, au fost inventivi şi creativi.   

 Sugestii   Rezultatul proiectului de cercetare ştiinţifică experimentală a elevilor este un studiu bine 

documentat şi redactat, valoros pentru conţinut şi pentru concluziile obţinute printr-o abordare 

interdisciplinară (cu matematica şi biologia) şi este util ca material didactic auxiliar, poate constitui 

un ghid pentru elevii care doresc să facă experienţe de fizică acasă folosind resurse materiale 

modeste.  
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VERIFICAREA EXPERIMINENTALĂ A UNOR PROBLEME DE 

FIZICĂ PENTRU GIMNAZIU ȘI LICEU 
 

Ştefan SÎRGHII, elev cl. X, Liceul Academiei de Științe 

 

Rezumat. În articol sunt verificate sub aspect experimental rezultatele teoretice obținute în unele probleme de 

fizică din culegerile de probleme pentru gimnaziu și liceu editate în R. Moldova.  
 

Cuvinte-cheie: problemă de fizică, rezultat teoretic, verificare experimentală.  
 

Abstract. The article examines experimentally the theoretical results obtained in some physical problems from 

the collections of problems for lower secondary and upper secondary schools, published in Moldova. 
 

Key-words: physical problems, theoretical results, experimental verification. 

 

Introducere 

O bună parte din problemele de fizică cuprinse în culegerile de probleme pentru gimnaziu și liceu pot 

fi verificate experimental, începând chiar cu cele propuse pentru clasele gimnaziale. De exemplu, 

aplicând legea lui Arhimede, se poate demonstra că după topirea unei bucăţi de gheaţă care pluteşte într-

un vas cu apă, nivelul apei din acest vas va ramîne acelaşi. Acest rezultat este în aparență surprinzător, 

cu atât mai mult că mijloacele mass-media ne sperie că la topirea gheţarilor nivelul apei din oceane va 

crește considerabil. Pentru a ne convinge de corectitudinea rezultatului teoretic, am efectuat următorul 

experiment. Am introdus o bucată de gheaţă într-un pahar cu apă şi am marcat cu o cariocă nivelul apei 

din pahar. După topirea gheţii nivelul apei din pahar a rămas acelaşi și astfel ne-am convins că rezultatul 

teoretic al problemei este corect. 

Am încercat să verificăm experimental și alte rezultate teoretice din unele culegeri de probleme 

pentru gimnaziu și liceu și am constatat că unele din acestea nu se adeveresc în experiment. În cele ce 

urmează vom analiza două cazuri.  

 

Problema 10.16 [1]: 

Un bec electric debitează puterea         , fiind conectat la o tensiune anumită. Ce putere vor 

debita fiecare dintre două asemenea becuri legate în serie la aceeaşi tensiune U ? 

Vom prezenta mai întâi rezolvarea problemei propusă de către autori.  

În cazul în care la o sursă este conectat un singur bec puterea debitată de acesta este 

   
  

 
                                       (1) 
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La legarea în serie rezistenţa grupării este 

                                         (2) 

Puterea debitată de unul din becuri 

       (
 

  
)      

 

 
 
  

 
 

  

 
       

 

Verificarea experimentală: 

Pentru a verifica experimental acest rezultat (
  

  
 

  

  
  ) am luat două becuri identice și am 

determinat experimental puterea    debitată de fiecare, ele fiind conectate câte unul la tensiunea 

constantă        . Am aplicat formula                       .  

Am masurat intensitatea    şi tensiunea U cu 2 multimetre. 

Am grupat apoi aceste 2 becuri în serie și le-am conectat la aceeaşi tensiune constantă U și am 

determinat puterea debitată de fiecare bec        
 

 
         

   

 
         . 

Deci, rezultatul experimental este  
  

  
 

  

  
 

    

    
        Așadar, raportul 

  

  
 obținut din datele 

experimentale este egal aproximativ cu 3, nu 4. 

Experimentul a fost repetat şi cu alte becuri, obţinându-se în toate cazurile raportul 
  

  
 mai mic decât 

4. Calculând eroarea relativă, ne-am convins că diferenţa dintre raportul 
  

  
  obţinut experimental si cel 

teoretic nu poate fi pus pe seama erorilor experimentale, care sunt mult mai mici decât   
   

 
     . 

Din manual [2] am aflat că rezistenţa metalelor creşte odată cu creşterea temperaturii. La mărirea 

tensiunii, rezistenţa becului creşte, deoarece la tensiuni mai înalte becul străluceşte mai puternic, adică 

temperatura filamentului metalic (wolfram) este mai mare. 

Dependenţa rezistenţei metalului, adică a filamentului becului, de temperatură [2] este dată de 

formula                                         ,                                     (3) 

unde, în acest caz, α este coeficientul termic de rezistenţă al wolframului,    este rezistenţa la 0°C, 

iar R - la temperatura dată. Din tabele am găsit α 0,0048    . 

Folosind dispozitivele din experienţa precedentă, am încercat să verificăm această valoare. Mai întâi 

am introdus becul într-un vas în care se afla un amestec de gheaţă şi apă. Măsurând    şi    , am calculat 

rezistenţa filamentului becului   .  

 

 

Pentru ca temperatura filamentului să fie egală cu 0°C este necesar ca becul să se afle în acest vas cât 

mai mult timp posibil. Apoi am introdus becul într-un vas cu apă pe care l-am pus pe un reşou electric şi 
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am măsurat U si I în momentul când apa a început să fiarbă. Am calculat R 
 

 
 . Din formula (3) am 

calculat coeficientul termic de rezistenţă al wolframului   
    

   
. 

Am repetat experimentul cu diferite becuri de lanternă. În limitele erorilor experimentale, s-a 

confirmat valoarea lui   din tabel. Cunoscând   și măsurând    la temperatura ambiantă    și    la 

temperatura de incandescenţă   , se poate calcula această temperatură. Din ecuaţiile              

şi              , se obţine  

   

         
  

   

 
 

La diferite valori ale tensiunii am obţinut temperaturi de până la 2800˚C.  

Acest articol se referă mai mult la primele două cazuri (nivelul apei din vas şi problema 10.16). 

Verificarea coeficientului   ar putea constitui subiectul unei lucrări practice de laborator sau ar putea fi 

propusă la unele concursuri școlare. 
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Articolul este recomandat spre publicare de: 

Serghei Bîzgan, profesor de fizică, grad didactic II 
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Rezumat. În articol se propune rezolvarea unei probleme cu aplicarea legii conservării impulsului  sub formă 

vectorială. 
  

Cuvinte-cheie: impuls, conservare, viteză relativă, viteză de transport, viteză absolută. 
 

Abstract. The article proposes a problem solved by applying the law of impulse preservation in vectorial 

form. 
 

Key-words: momentum, conservation, relative velocity, transport velocity, absolute velocity. 

 

Introducere 

La rezolvarea problemelor de mecanică cu aplicarea legii conservării impulsului uneori se obţin 

rezultate care la prima vedere se contrazic, ajungându-se astfel la situaţii paradoxale. Aceste 

”paradoxuri” pot fi explicate alcătuind corect ecuaţia vectorială care exprimă legea conservării 

impulsului. Pentru aceasta trebuie să avem grijă că toate vitezele să fie luate în unul şi acelaşi sistem de 

referinţă. Vom exemplifica aceasta rezolvând problema ce urmeazâ. 

 

Problemă 

Un băiat cu masa m1 = 60 kg stă pe o sanie cu masa m2 = 40 kg care se mişcă pe gheaţă 

orizontală (μ = 0) cu viteza v = 8 m/s. Băiatul sare de pe sanie cu viteza u1 = 10 m/s în raport cu 

Pămîntul sub unghiul de 60
o
 faţă de orizontală în sensul mişcării. 

 Să se determine viteza u2  a saniei imediat după ce băiatul a sărit de pe ea. 

 

Întrucât toate vitezele sunt luate în raport cu unul şi acelaşi sistem de referinţă (gheaţa), legea 

conservării impulsului se exprimă prin ecuaţia vectorială: 

(m1 + m2) ⃗=m1  ⃗⃗⃗⃗⃗ + m2  ⃗⃗⃗⃗⃗                                                                                                                   (1) 

Evident, această ecuaţie este valabilă numai de-a lungul axei Ox (fig. 1). 

 



Vocea liceanului     123 

 

FIZICA ŞI TEHNOLOGIILE MODERNE, vol. 16, nr. 1-2 (61-62), 2018 

Proiectând ecuaţia vectorială (1) pe axa Ox, obţinem: 

         =         +     

La proiectarea acestei ecuaţii pe axa Oy se obţine însă un rezultat contradictoriu: 

0 =          

deoarece toate mărimile (  ,  ,     ) sunt diferite de zero. 

Rezultă:                                = 
                 

  
 = 12,5 m/s. 

 Din practică şi de la rezolvarea problemelor de acest tip cunoaştem că, dacă băiatul sare în sensul 

mişcării saniei, viteza ei se micşorează. 

 Prima încercare de a explica acest fapt constă în a orienta viteza u2 în sens opus. În acest caz 

obţinem u2=-12,5  ⁄ . Acest rezultat ne indică că sania se va mişca în sensul pozitiv al axei Ox, cu alte 

cuvinte îşi va continua mişcarea în acelaşi sens dar cu o viteza mai mare decât cea iniţială. 

 Cum poate creşte viteza saniei? Există o singură posibilitate. În procesul desprinderii de la ea 

băiatul trebuie s-o împingă înainte, adică el trebuie să sară înapoi în raport cu sania cu viteza relativă vr 

orientată sub unghiul β faţă de orizontală (fig.2). 

 

vr - viteza relativă faţă de sanie după desprindere. 

Viteza absolută a băiatului în raport cu gheaţa, u1 ,este egală cu suma vectorială a vitezei de transport 

u2 şi a vitezei relative: 

u1 = u2 + vr                                                            (2) 

În acest caz, legea conservării impulsului se exprimă prin ecuaţia: 

(m1 + m2)v = m1 (u2 + vr) + m2u2                                     (3) 

Proiectăm această ecuaţie pe axa Ox (fig.2): 

(m1 + m2)v = (m1+m2)u2 - m1vrcosβ                       (4) 

Ecuaţia  (4) poate fi prezentată sub forma : 

                 

  
 = vrcosβ                                          (5) 

 

Proiectăm ecuaţia cinematică (2) pe axa Oy: 
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u1sin 60
o
 = vr sinβ                                                    (6) 

 Am obţinut un sistem de două ecuaţii cu doua necunoscute (vr şi β). Ridicând aceste ecuaţii la 

pătrat şi adunându-le membru cu membru, obţinem: 

vr = √   
√ 

 
    

     

  
         = 

 √  

 
 m/s. 

Aflam și unghiul β: 

sin β = 
  

  
 

√ 

 
=
 √ 

 
 

β=      . 
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