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    ROMÂNIA, SEDIUL CELUI MAI 
    MARE LASER CUNOSCUT PÂNĂ 
ACUM. Expresia „în România va 
fi construit cel mai mare laser din 
lume” s-a încetăţenit în sfera cerce-
tării ştiinţifice şi în mediul econo-
mic. Este vorba despre un proiect 
european, deţinător al superlativelor 
de până acum în domeniul laserelor, 
la nivel global. Valoarea proiectului 
este de aproape 500 milioane de 
euro. România, Ungaria şi Cehia 
conlucrează, deja, la dezvoltarea 
elementelor componente, din care 
va rezulta, la orizontul anului 2015, 
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infrastructura integrată ELI.
României îi revine rolul con-

struirii a ceea ce poate fi considerat 
nucleul infrastructurii. Aceasta se va 
întâmpla în campusul ştiinţific de pe 
Platforma Măgurele Bucureşti. Va fi 
prima investiţie cu acest profil şi de 
o asemenea valoare din ţara noastră, 
un adevărat complex, incluzând lase-
re de mare putere şi acceleratori de 
particule, oferind posibilităţi unice 
de a explora, pentru prima dată în 
istorie, o nouă frontieră a ştiinţei 
– cea la care fizica nucleară se întâl-
neşte cu fizica laserelor şi cu fizica 
materialelor.

Cifrele care dimensionează posi-
bilităţile de acţiune ale dotărilor pot 
fi, pentru cei exteriori domeniului, 
declanşatoare de întrebări gen „chiar 
există? Se şi măsoară?” ELI vizează 
obţinerea unor fascicule laser cu 
intensităţi de peste o mie de ori mai 
mari decât cele mai mari valori dis-
ponibile astăzi. Se poate obţine pute-
rea de 100 petawaţi, adică 10 la pute-
rea 15 waţi, într-o attosecundă, ceea 
ce înseamnă a miliarda parte dintr-o 
miliardime de secundă. Încercând o 
echivalare cu elemente „pământe-
ne” actuale, această putere va fi de 

peste 10.000 de ori mai mare decât 
puterea produsă de toate facilităţile 
planetei generatoare de energie.

    APLICAŢII ÎN SECTOARE ECONO-
    MICE DE TOP. Aplicaţiile unor 
astfel de disponibilităţi pot fi dintre 
cele mai largi, în sectoare economice 
de top, în medicină, în protecţia me-
diului, pe baza explorării unor zone 
inaccesibile pâna în prezent.

Interacţiunea laserului cu ma-
teria la nivel de valori energetice va 
permite trecerea de limitele consi-
derate, până acum, clasice, conform 
legilor relativiste. Va fi generat cel 
mai intens fascicul gamma, încă nea-
tins vreodată în lume, ceea ce va face 
realizabilă explorarea sistematică, în 
premieră, a frontierei dintre laser şi 
materia nucleară.

Componenta de investigaţie şti-
inţifică a proiectului va furniza date 
fundamentale care vor permite abor-
darea unor domenii ce vor deveni 
accesibile datorită valorilor extreme 
ale parametrilor fizici (putere, ener-
gie, durata pulsurilor). Va rezulta o 
varietate de aplicaţii benefice pentru 
economia naţională şi pentru viaţa 
socială. Vor deveni posibile investi-

    

    

Speranţa într-o rază, o lumină sau 
măcar o luminiţă de undeva, care să 
fie luată drept un semn bun pentru 
economia naţională, îşi găseşte în ELI 
premisele de a ieşi din iluzoriul sensu-
lui figurat. ELI este, la propriu, o lumi-
nă puternică, productivă – Extreme 
Light Infrastructure. Este unul dintre 
cele 44 de proiecte majore din spaţiul 
economic şi ştiinţific al continentului 
nostru, care alcătuiesc Forumul Stra-
tegiei Europene pentru Infrastructura 
de Cercetare – ESFRI.

Banii cercetării: unde, când şi cum

 – o rază de speranță 
pentru relansarea 
economică, mai 
puternică decât o 
figură de stil

ELI
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gaţii temporale ale dinamicii elec-
tronilor în atomi, molecule, plasme 
şi solide, mergând până la crearea de 
perechi particulă-antiparticulă din 
vid. Se vor putea realiza aplicaţii cu 
mare impact economic, ştiinţific şi 
social, de la realizarea de acceleratori 
de particule de dimensiuni reduse 
şi parametri comparabili cu cei ai 
marilor acceleratori existenţi, la te-
rapie anticancer şi pâna la reducerea 
considerabilă a duratelor de viaţă a 
deşeurilor radioactive.

    OPORTUNITĂŢI PENTRU INVESTI-
    ŢII ŞI CERCETARE. Pentru econo-
mia românească, participarea la con-
struirea şi la operarea infrastructurii 
ELI Nuclear Physics va însemna coo-
perarea a unei arii vaste de structuri 
din cercetare, din zona productivă, 
din mediul de afaceri, cu oportu-
nităţi de investiţii şi dezvoltare. Se 
scontează pe angrenarea a aproxima-
tiv 400 de cercetători, concentraţi în 
jurul institutelor de specialitate de 
pe Platforma Măgurele-Bucureşti: 
Institutul Naţional de Fizică şi Ingi-
nerie Nucleară „Horia Hulubei”, In-
stitutul Naţional de Fizica Laserilor, 
Plasmei şi Radiaţiei, Institutul Naţi-
onal de Fizica Materialelor, Institu-
tul de Fizică Atomică. Vor fi create 
locuri de muncă înalt calificate. Va fi 
deschisă perspectiva relansării unor 
sectoare economice.

Prin decizie guvernamentală, a 
fost aprobată începerea construirii, 
pe Platforma de la Măgurele, a do-
tărilor şi a structurii reprezentând 
aportul românesc la proiectul ELI 
– Extreme Light Infrastructure. Va-
loarea estimată a investiţiei la care se 
referă hotărârea Executivului este de 
280 milioane de euro. Finanţarea va 
fi asigurată din fonduri europene.

În contextul adoptării acestei ho-
tărâri, făcând referire la implicaţiile 
economice ale investiţiei, ministrul 
educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului, Daniel Petru Funeriu, 
sublinia: „Este un pas înainte foarte 
important în construcţia acestei 
infrastructuri de laseri - cel mai 
mare proiect de cercetare ştiinţifică 
realizat vreodată în România. Acest 
act normativ arată angajarea foarte 
puternică a Guvernului României în 
ceea ce priveşte cercetarea ştiinţifică. 
De la preluarea mandatului, am în-
deplinit câteva puncte esenţiale din 
programul de guvernare în domeniul 
cercetării, precum aderarea la CERN, 
cel mai mare centru de cercetări de 
fizică atomică din lume şi, de aseme-
nea, construcţia acestei infrastruc-
turi de cercetare”. n

    

IFA MĂGURELE, CERTIFICAREA AUTORITĂŢII ŞTIINŢIFICE. Stabilirea, la 
nivel de instanţe ştiinţifice, economice şi academice de rang european, a 
locului investiţiei ELI în România, la Măgurele, înseamnă o recunoaştere a 
potenţialului şi a tradiţiei de aici.
Institutul de Fizică Atomică (IFA) de la Măgurele, fondat în 1956, îşi are 
originea în Institutul de Fizică al Academiei, creat în 1949, sub conduce-
rea savantului Horia Hulubei, ulterior, primul director al IFA.
Evoluţii şi transformări în timp, cu un apogeu în anii 70, au configurat în 
diverse structuri platforma de la Măgurele. Constantă, perpetuată, a ră-
mas autoritatea în lumea cercetării ştiinţifice mondiale.
În prezent, pe Platforma Măgurele funcţionează institute naţionale în 
domeniile fizică şi inginerie nucleară; laseri, plasmă şi radiaţie, plus ştiinţe 
spaţiale; fizica materialelor; fizica pământului; optoelectronică.
Din 1999, prin semnarea Contractului de Asociere la EURATOM, IFA asigu-
ră coordonarea participării cercetării româneşti la Programul European 
de Fuziune Termonucleară Controlată pentru Energie (prin proiecte câşti-
gate anual prin competiţie internaţională), parte a Programelor Cadru ale 
Uniunii Europene.
În perioada 2001-2006, IFA a asigurat conducerea Programului CERES – 
Cercetare Fundamentală de Interes Socio-Economic, din Planul Naţional 
pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare. În intervalul 2005-2008, a asigu-
rat conducerea Modulului „Proiecte complexe de cercetare-dezvoltare, 
ariile tematice socio-economic şi umanist, fizică nucleară şi ştiinţe de 
bază” din Programul CEEX.
În prezent, misiunea institutului, aşa cum o definesc specialiştii care îi 
asigură concretizarea, „este de a contribui la elaborarea şi implementarea 
unei politici coerente şi stimulative a cercetării ştiinţifice şi dezvoltării 
tehnologice în fizica atomică şi subatomică, de întărire a potenţialului 
românesc, în vederea creşterii impactului ştiinţific şi socio-economic, 
precum şi a vizibilităţii internaţionale. În acest sens, IFA are ca obiective 
principale:
evaluarea potenţialului ştiinţific naţional în domeniu şi elaborarea unei 
strategii de dezvoltare adecvate; promovarea parteneriatului ştiinţific şi 
reprezentarea internaţională a domeniului (EURATOM, CERN, proiecte 
de mari infrastructuri de cercetare, precum ITER, ELI etc.); iniţiere şi con-
ducere de programe de cercetare-dezvoltare naţionale şi internaţionale; 
facilitarea transferului de cunoştinţe pentru creşterea şi valorificarea po-
tenţialului naţional de cercetare în domeniul fizicii”.  n
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