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REZUMATUL PROIECTULUI 

 

Scopul acestui proiect este de a sustine participarea romaneasca la ISOLDE/ CERN, una din facilitatile 

experimentale dedicate producerii de fascicule radioactive, fiind din punct de vedere cronologic prima 

instalatie de acest fel din lume, si care a demonstrat de-a lungul timpului ca este una din cele mai 

prolifice facilitati din punctul de vedere al output-ului stiintific. In ultimii ani facilitatea a beneficiat de 

pe urma unui program major de modernizare prin punerea in practica a proiectului HIE-ISOLDE, ceea 

ce a dus la o crestere a intensitatii fascicului si la achizitionarea unui nou accelerator LINAC deosebit 

de modern care va fi pus in functiune in curand. Interesul stiintific al grupului de fizicieni romani care 

colaboreaza la ISOLDE este foarte bine integrat in contextul european mai larg, in care studiul 

structurii nucleului atomic este asteptat sa primeasca un impuls deosebit de puternic datorita marilor 

proiecte de investitii din domeniu, cum sunt FAIR in Germania, SPIRAL2 in Franta, sau mai recent, 

ELI-NP in Romania. Exista o corespondenta foarte buna intre fizica care se poate face la ISOLDE si 

cea de la acceleratorul TANDEM al IFIN-HH in ceea ce priveste structura nucleara, si de asemenea 

exista un castig semnificativ de ambele parti din schimbul permanent de tehnica experimentala si 

solutii tehnice. Cel mai bun exemplu in acest sens il reprezinta contributia cea mai de seama a 

Romaniei la aceasta facilitate, si anume construirea ISOLDE Decay Station, in care Romania a avut o 

contributie deosebita in ceea ce priveste echipamentul, mana de lucru, precum si expertiza tehnica. 

Principalul scop stiintific al grupului roman ce colaboreaza la ISOLDE este investigarea experimentala 

si intelegerea teoretica a nucleelor exotice, care sunt accesibile in cadrul acestei facilitati de fascicule 

radioactive. Programul contine doua parti distincte care se pot face relativ independent una fata de 

cealalta, dar care sunt complementare in ceea ce priveste acoperirea directiei majore de cercetare  a 

acestei facilitati. Aceste componente sunt (i) activitatea experimentala directa a grupului roman la 

ISOLDE, completata de investitii in echipament necesar experimentelor si acumularea de expertiza 

experimentala si (ii) dezvoltarea de modele de structura nucleara folosind datele experimentale 

obtinute la ISOLDE, precum si interpretarea teoretica a acestor rezultate. 

Activitatea experimentala va fi focalizata cu precadere pe spectroscopia detaliata dupa dezintegrare 

beta si masuratori folosind metoda fast-timing la ISOLDE Decay Station, cazul prezentat fiind legat de 

investigarea structurii nivelelor si al timpilor de viata ai acestora in zona neutrono-abundenta a 

nucleelor 
68

Fe – 
68

Ni, 
129

Sn, si a izotopilor de Ba si Ta bogati in neutroni ce pot fi populati la ISOLDE, 

cuplat cu posibilitatea complementara de a realiza experimente cu spectrometrul ROSPHERE la 

acceleratorul TANDEM din Bucuresti. In momentul de fata, avem ca prioritate atat acumularea de 

date cat si analiza datelor din experimentele IS530 si IS590 unde purtatorii de cuvant sunt din grupul 

roman. Pe partea teoretica, scopul este de a oferi o descriere solida pentru nucleele exotice de masa 

medie, precum si de a perfectiona intelegerea problemei nucleare multi-particula si de a furniza suport 

si ghidare pentru experimentele la ISOLDE si HIE-ISOLDE. 

Proiectul este continuarea naturala a suportului pentru proiectul precedent ISOLDE care a ajutat la 

impunerea Romaniei ca un membru activ si de incredere al colaborarii ISOLDE la CERN.  

 


