
Aş vrea să spun câteva cuvinte în numele Institutului de Fizică Atomică – IFA – leagănul şi 

simbolul Fizicii Româneşti, instituţie condusă timp de peste 7 ani, din octombrie 2000 şi 

până în ianuarie 2008, de Domnul Theodor Ionescu-Bujor, la căpătâiul căruia ne-am 

adunat să-i aducem un ultim omagiu. 

N-am să trec în revistă activitatea ştiinţifică deosebită a Domnului Ionescu-Bujor; am să 

menţionez doar că a fost un cercetător remarcabil, cu importante contribuţii în fizica 

plasmei, mai exact în diagnostica plasmei prin spectroscopie optică. Seriozitatea, 

profunzimea şi meticulozitatea de care a dat dovadă în ştiinţă şi, în general, în tot ceea ce 

făcea, l-au consacrat şi ca un excelent conducător: Director General timp de 5 ani la 

Institutul Naţional de Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiilor de pe Platforma Măgurele, 

Director a două Programe Naţionale de cercetare fundamentală în ştiinţe de bază şi socio-

economice în timpul celor 7 ani cât a fost şi Director General IFA, dar mai ales 

coordonarea timp de aproape 20 de ani a participării României la programe internaţionale 

în domeniul fuziunii nucleare – între 1979 şi 1989 şi ulterior, între 1999 şi 2008 în cadrul 

Programului Euratom-Fuziune. În semn de recunoaştere a meritelor deosebite în 

activitatea desfăşurată, Domnului Theodor Ionescu-Bujor i s-a conferit, la 1 Decembrie 

2000, Ordinul naţional „Steaua României” în grad de Cavaler iar în Decembrie 2009, 

Institutul de Fizică Atomică i-a decernat Medalia IFA. 

Domnul Theodor Ionescu-Bujor, a fost un OM de o calitate rar întâlnită în ziua de azi. 

Modest, altruist, corect şi ferm era omul pe care te puteai baza; îşi spunea părerea, atunci 

când considera că merită, numai după o analiză atentă, profundă şi obiectivă, de şahist. 

Deschis întotdeauna dialogului, impunea respect prin nivelul convorbirii şi distincţia 

comportamentului. Personal regret nespus dispariţia sa prematură din mijlocul nostru; 

IFA, ca de altfel întreaga comunitate ştiinţifică din România, are multă nevoie de 

asemenea oameni; numai aşa putem continua o tradiţie cu care ne mândrim şi care ne 

obligă. Sunt convins însă că cea mai grea pierdere este pentru familie, de care vorbea 

adesea cu atâta căldură; din păcate, atunci când şi-a propus să-şi dedice mai mult timp 

celor dragi, în special nepoţelelor, timpul a fost necruţător ...  Sincere condoleanţe! 

Dumnezeu  să-l odihnească!        

Dr. Florin-Dorian Buzatu  

 Director General IFA 

Bucureşti, 27 Aprilie 2011



Colegii şi prietenii de la Facultatea de Fizică din Iaşi îşi iau, cu 

imensă tristeţe şi admiraţie, rămas bun de la unul dintre cei mai devotaţi şi 

talentaţi specialişti din domeniul fizicii plasmei din România, cercetător 

ştiinţific doctor Theodor Ionescu-Bujor.  

Prin acest mesaj dorim să cinstim personalitatea unui om care şi-a 

dedicat o mare parte din viaţă ştiinţei şi administrării activităţilor din 

domeniul Fizicii Plasmei.  

Alături de el foarte mulţi dintre noi am învăţat ce înseamnă 

perseverenţa şi excelenţa în ştiinţă, de asemenea am învăţat ce înseamnă 

modestia şi generozitatea în acţiunile noastre. A fost un om extrem de 

tenace şi în bună măsură vizionar care n-a lasat timpul sa treacă pe langă 

el fără folos. Ne-a mobilizat, ne-a îndrumat şi ne-a încurajat în ideile 

noastre.  

L-am cunoscut şi ca om, cu discreţie şi tact nu de puţine ori ne-a  

arătat că o minte aleasă trebuie întotdeauna dublată şi de un caracter 

puternic şi virtuos.  

Plecarea dintre noi a dr. Theodor Ionescu-Bujor lasă în inimile 

noastre tristeţe profundă şi convingerea că o mare parte din reuşitele 

noastre viitoare în domeniul Fizicii Plasmei se vor datora şi şansei pe care 

am avut-o, la un  moment dat, sa ne întâlnim nu numai ”ştiinţific” cu 

domnia sa. 

 

Un pios şi veşnic omagiu unei vieţi dedicate ştiinţei,  

Dr. Theodor Ionescu-Bujor, 

din partea grupului de Fizica Plasmei din Iaşi. 


