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Trecerea rapidă și goana nemiloasă a timpului și 
a vieții, apropierea accelerată a viitorului trezesc, în 
pragul frumoaselor aniversări academice, sentimente 
și aspirații tot mai pronunțate și emoționante. Rămân 
impresionat de coincidența fondării Academiei odată 
cu nașterea cosmonauticii pilotate, de dezvoltarea lor 
vertiginoasă, Academia fiind cununa cercetării și aș-
teptărilor progresive, astronautica – triumful științei 
mari, un miracol al ingineriei. 

Subsemnatul, am cunoscut nașterea epocii spa-
țiale urcând treptele celebrului Institut de Energetică 
„G.M. Krzhizhanovsky” din Moscova, în calitate de 
aspirant (doctorand) reflectând asupra viitorului ști-
inței și al destinului. Aceste sentimente sublime sunt 
invariabil prezente în cele mai semnificative realizări 
științifice și creații inovatoare, mobilizând generații de 
cercetători, exploratori și practicanți. Este important 
că soarta mi-a zâmbit și așteptările mi-au fost justifi-
cate. Plecasem la Moscova, în anul 1958. ca angajat al 
Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS, 
iar m-am întors în 1961, deja la Academia de Științe a 
RSS Moldovenești nou creată. Inspirat de marile rea-
lizări ale științei, sunt fericit să constat că Institutul de 
Fizică Aplicată (IFA) am fost implicat în instrumenta-
rea spațială, cercetătorii noștri s-au dovedit capabili să 
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elaboreze tehnologii și echipamente electrofizice dem-
ne de astfel de înălțimi și zboruri.  

Academia fiind pe bună dreptate patria noastră 
științifică, am avut norocul să lucrez în sistemul ei 
până în prezent, având o singură inscripție în cartea 
de muncă, fără a mă lăsa ademenit de oferte tentante. 
Am mers pas în pas cu Academia de la începuturile 
sale, timp de șase decenii, și consider drept o obligație 
morală față de înaintași și o datorie față de generațiile 
actuale de cercetători să invoc amintiri de semnifi-
cație deja istorică privind instituționalizarea științei 
fizice. 

Reamintesc că cercetarea academică își are 
originea în Baza Științifică a Academiei de Științe a 
URSS, creată în 1946, transformată în Filială în 1949 
și continuă cu succes în cadrul Academiei de Științe, a 
RSS Moldovenești organizate pe 2 august 1961. Insti-
tutul de Fizică Aplicată a fost fondat la 9 martie 1964 
sub conducerea academicianului Boris Lazarenko pe 
baza transformării Institutului de Probleme Electro-
fizice (1963), creat la rândul său în urma reorganiză-
rii Institutului de Energie și Automatizare, care a fost 
prevăzut în structura inițială a Academiei. Oamenii de 
știință cu renume mondial au oferit asistență în contu-
rarea subiectelor de cercetare la IFA și în pregătirea ca-
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drelor [1]. Datorită înțelepciunii colective, experienței 
lor, darului previziunii, institutul a fost axat pe o tema-
tică a cărei perspectivă a devenit în timp tot mai valo-
roasă sub aspect fundamental și importantă sub aspect 
aplicativ. Oameni de știință proeminenți din Moldova, 
în special primul președinte al Academiei de Științe 
a RSS Moldovenești, academicianul Iachim Grosul, 
concentrat în mod constant pe problemele activități-
lor științifice și organizaționale, a adus o contribuție 
semnificativă la formarea și dezvoltarea IFA. Pentru 
institut au fost identificate două direcții științifice le-
gate de fizica mediului condensat și noile aplicații ale 
electricității [1], care pe durata parcursului academic 
au cunoscut o dezvoltare demnă și o recunoaștere in-
ternațională.

Principiul primordial în activitatea IFA a fost 
combinarea cercetării fundamentale și aplicative cu 
soluționarea problemelor științifice și tehnice, oferind 
elaborări inovatoare. Dezvoltarea accelerată a Institu-
tului a fost facilitată de o structură unitară, alcătuită 
din laboratoare științifice, Uzina Experimentală și Bi-
roul Specializat de Construcție și Tehnologie în Do-
meniul Electronicii Corpului Solid (BSCT). Fondarea 
revistei IFA „Prelucrarea electronică a materialelor” 
(EOM, publicată din 1965) a jucat un rol important în 
mediatizarea realizărilor științifice și tehnice, în pro-
movarea cunoștințelor științifice.

Uzina Experimentală (fondată în 1963, director  
N. Kovali, inginer-șef A. Kornienko), pe baza  cerce-
tărilor desfășurate în IFA și-n alte instituții academice, 
a dezvoltat și produs instalații și dispozitive pentru 
cercetarea științifică, a asigurat elaborarea prototipu-
rilor și loturilor experimentale-industriale a celor mai 
eficiente mostre tehnice moderne, a promovat activ 
implementarea acestora.

Biroul Specializat (fondat în 1976, director dr. 
hab. F. Donnica, din 1997 – acad. D. Ghițu, inginer-șef  
V. Parhomenko) a explorat rezultatele cercetări-
lor efectuate în trei domenii principale: dezvoltarea 
de materiale electronice în stare solidă și tehnologii 
pentru producerea lor; dezvoltarea de traductoare 
de măsurare primare și dispozitive bazate pe acestea 
pentru industrie, biologie, medicină și agricultură; 
dezvoltarea de echipamente unice pentru cercetarea 
științifică.

De-a lungul anilor, la institut au activat 22 de 
membri ai Academiei de Științe. Trecutul, prezentul 
și viitorul institutului este indisolubil legat de numele 
academicianului Boris Lazarenko – nu doar  organi-
zatorul și directorul acestuia, ci și creator al faimoasei 
metode de prelucrare a materialelor prin descărcări 
electrice. Institutul a acordat o atenție constantă dez-
voltării potențialului științific, extinderii și consolidă-

rii cooperării, inclusiv prin promovarea unor valoroși 
oameni de știință din diferite țări la titlurile de mem-
bru de onoare ai Academiei de Științe [2], publicării și 
distribuirii revistei internaționale, care a contribuit la 
creșterea prestigiului nostru în cercurile largi ale co-
munității științifice și tehnice.

Sunt proaspete în memorie analizele și discuțiile 
din cadrul consiliilor științifice, reuniunilor anuale ale 
institutului, reuniunilor generale și anuale ale Secți-
ei și ale Academiei pe marginea unui spectru larg de 
probleme vitale, în căutarea de soluții eficiente. La în-
tâlnirile cu președinții Academiei de fiecare dată mă 
gândeam la imensa lor responsabilitate pentru prezen-
tul și viitorul acestui domeniu uimitor de specific de 
activitate, a cărui semnificație ar trebui să fie înțeleasă 
în mod profund și cuprinzător de către guvernanți și 
societatea în ansamblu.

În 1964, Iachim Grosul a subliniat la o întâlnire 
necesitatea formării personalului ingineresc, anun-
țând că se creează Institutul Politehnic și că se preco-
nizează să fiu desemnat rector. Pentru mine însemna 
să renunț la cercetare, ceea ce îmi era peste puteri. 
După discuții îndelungate, marcate de nedumerirea 
factorilor decisivi, aceștia s-au lăsat convinși: trei ore 
mai târziu, a fost aprobat în calitate de rector Sergiu 
Rădăuțanu, astfel am rămas în sistemul Academiei și 
sunt recunoscător destinului. În 1973, acad. S. Radă-
uțanu a fost demis din funcția de rector, s-a revenit 
la candidatura mea și-i sunt sincer recunoscător dom-
nului Petru Lucinschi, ulterior președinte al Republicii 
Moldova, că s-a lăsat convins de a rămâne eu la IFA. 

Evoc aceste situații deloc simple pentru a accen-
tua credoul meu neclintit că cercetarea îmi e vocația 
și sper să-mi finalizez cariera profesională la institutul 
vieții mele. Or, și rectorul Universității de Stat, acad. 
Boris Melnic, insistase să-l înlocuiesc în funcția de 
rector atunci când el fusese desemnat în funcția de 
președinte al Comisiei Superioare de Atestare. Fără di-
ficultăți, am reușit să ajungem la un consens, ca acad. 
B. Melnic să cumuleze ambele funcții, care într-un fel 
se completau reciproc. Iar la propunerea președintelui 
AȘM, acad. Gheorghe Duca, de a-mi nominaliza can-
didatura pentru funcția de coordonator al Secției de 
Științe Fizice și Inginerești, l-am recomandat pe acad. 
Valeriu Canțer, eu fiind ales adjunctul acestuia, lucru 
pe care l-am acceptat zâmbind, știind că o asemenea 
colaborare cu V. Canțer va fi nu doar utilă, ci și  
plăcută. 

Între timp, Academia s-a dezvoltat, personalul a 
crescut, cooperarea s-a extins, s-au construit clădiri 
de laboratoare, fonduri de locuințe ale orășelului aca-
demic etc. IFA s-a mutat într-o clădire nouă, astăzi 
sediul Institutului de Chimie, cercetarea fiind lansată 



ISTORIA ŞTIINŢEI

Akademos 2/2021  109

la o scară accelerată, s-a extins tematica, au fost cre-
ate noi laboratoare experimentale și departamente 
teoretice centrate pe cele mai promițătoare domenii 
emergente ale electrofizicii moderne și fizicii în stare 
solidă.

Deja la sfârșitul anilor 1960, IFA număra 14 labo-
ratoare și departamente. La cea de-a 50-a aniversare a 
științei academice, în 1996, IFA dispunea de un poten-
țial semnificativ, includea 29 de laboratoare, opt mem-
bri cu drepturi depline și doi membri corespondenți ai 
Academiei de Științe, 32 de doctori habilitați, 143 de 
doctori și 50 de doctoranzi. Am avut toate motivele să 
fim mândri de o astfel de instituție [3].

La afirmarea institutului și-au adus contribuția 
proeminenți reprezentanți ai Academiei de Științe din 
Uniunea Sovietică, care s-au implicat în dezbateri pe 
marginea rezultatelor, determinarea perspectivelor 
de cercetare și modalităților optime de implementa-
re a acestora, instruirea personalului. Tot sprijinul 
l-au acordat președintele, prezidiul și secțiile Acade-
miei, prin organizarea de conferințe, stagii, schimb 
de experiență, cooperare cu instituțiile științifice, cu 
întreprinderile industriale și instituțiile de învățământ 
superior. Un eveniment semnificativ l-a constituit vi-
zita membrilor Secției de Fizică Generală și Astrono-
mie a Academiei de Științe a URSS, desfășurată în sala 
de conferințe a Institutului, în 1973, care a rezumat 
rezultatele cercetărilor în domeniul fizicii stării solide, 
semiconductorilor și dielectricilor, fizicii cristalelor, 
opticii coerente și neliniare, noilor aplicații ale  electri-
cității, evidențiind cele mai promițătoare domenii ale 
dezvoltării lor. 

La una dintre ședințele Prezidiului Academiei de 
Științe a URSS, condusă de președintele acesteia, re-
numitul academician A.P. Aleksandrov, a fost audiat 
raportul acad. S. Rădăuțanu pe tema „Semiconductori 
ternari – rezultate ale cercetării și perspective de apli-
care”. Recomandările membrilor prezidiului au fost cât 
se poate de utile pentru activitatea de mai departe a 
institutului.

În 1976, la IFA a venit în vizită legendarul preșe-
dinte al Academiei de Științe din Ucraina, Boris Paton, 
în vederea extinderii cooperării și schimbului de expe-
riență, căruia i s-a alăturat academicianul Iachim Gro-
sul. La plecare, Iachim Grosul m-a privit lung în ochi, 
ținându-mă de mână, urându-mi succes și bunăstare. 
Ca și cum ar fi anticipat că aceasta era ultima noastră 
întâlnire și chiar a fost ultima – cu primul președinte, 
om de mare omenie, organizator al științei, care a adus 
atâta bunătate, căldură și fericire în viața contempora-
nilor săi. În scurt timp, Iachim Grosul a fost internat 
în spital și, după o boală gravă, la 28 septembrie 1976, 
s-a stins din viață. În 2012, Conferința jubiliară dedi-

cată aniversării a 100 de ani de la nașterea lui Iachim 
Grosul a întrunit reprezentanți ai diferitor generații –  
de la liceeni și studenți la cercetători cu păr grizonat, 
membri ai Academiei de Științe. Manifestarea, însoțită 
de aplauze frecvente – semn al meritului și al bunei 
amintiri ce a lăsat-o academicianul Iachim Grosul, s-a 
desfășurat într-o atmosferă mișcătoare și prietenoasă, 
ca cea pe care o crea permanent  primul nostru preșe-
dinte. A fost un noroc și o onoare să muncești alături 
de un asemenea om [4].

Trei ani mai târziu, pe 26 august 1979, a decedat 
academicianul B.R. Lazarenko. În amintirea fondato-
rului IFA, vicepreședinte al Academiei, s-a desfășurat 
Conferința unională privind prelucrarea electrică a 
materialelor (1980), cu participarea adepților și suc-
cesorilor săi. În semn de recunoștință, au fost depuse 
flori pe mormânt și dezvelită o placă memorială [5].

Academicianul Lazarenko a fost și rămâne o stea 
de primă mărime în domeniul prelucrării metalelor 
prin metoda electroeroziunii, inventată împreună cu 
soția sa Natalia Lazarenko. Ne bucurăm că am lucrat 
în epoca lui Lazarenko, la institutul, unde fondatorul 
său este și va fi întotdeauna comemorat. Literalmente 
după înmormântare, președintele Academiei de Ști-
ințe, academicianul A.A. Jucenko a convocat ședința 
Consiliului științific și mi-a încredințat atribuțiile de 
director al institutului. Așa am preluat cârma IFA.

De-a lungul anilor, cercetarea fundamentală și 
aplicativă cu diverse aspecte de semnificație socială s-a 
dezvoltat intens și eficient. Subsemnatul, am condus 
institutul până în 1997. În două rânduri, 1997–2002 și 
2005–2012, director a fost academicianul Leonid Cu-
liuc, în 2002–2005 – academicianul Alexei Simașche-
vici. Din 2015 director al Institutului de Fizică Aplica-
tă este doctorul habilitat Mihai Macovei.

Trebuie să constatăm că trecerea inevitabilă a tim-
pului, perindarea generațiilor și a epocilor reprezintă 
o realitate firească. Douăzeci și șapte de ani din viața 
noastră academică se asociază cu președinția lui Ale-
xandr Jucenko (1977–1989) și cea a lui Andrei An-
drieș (1989–2004).    

Alexandr Jucenko a fost ales președinte al Aca-
demiei de Științe din Moldova în iunie 1977 și, dato-
rită activității sale științifice și administrative active, 
prestanța Academiei, inclusiv a IFA, a crescut semni- 
ficativ.

În institut întotdeauna s-a considerat că un factor 
important în dezvoltarea cercetării este consolidarea și 
extinderea cooperării și a legăturilor științifice. A deve-
nit o tradiție organizarea întrunirilor la nivel unional în 
domeniul prelucrării materialelor prin electroeroziune 
și metode electrochimice, conferințelor în domeniul 
semiconductorilor. În 1990, institutul a organizat con-
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ferința internațională ICTMC-8 (Eight International 
Conference on Ternary and Multinary Compounds), 
iar după o pauză de zece ani, a fost convocată  conferin-
ța internațională Știința materialelor și fizica materiei 
condensate (MSCMР), dedicată aniversării a 75-a a re-
gretatului academician Sergiu Rădăuțanu, cu prezența 
numeroșilor colegi de peste hotare. 

Dezvoltarea rapidă a IFA și a complexului indus-
trial al republicii a făcut posibilă inițierea pregătirilor 
pentru deschiderea Secției de Științe Tehnice, care 
urma să dea un impuls impresionant cooperării în 
domenii extrem de importante ale progresului științific 
și tehnologic. La ședința Secției de Fizică Generală și 
Astronomie a AȘ USSR, institutul nostru a fost audiat 
pe acest subiect. Împreună cu directorul, academici-
anul B. Lazarenko, ne-am familiarizat în prealabil cu 
echipamentul demonstrativ și cu opiniile factorilor 
de decizie. Raportul a impresionat, dar decizia a fost 
amânată. S-a revenit la crearea secției mult mai târziu 
și doar pentru o scurtă perioadă de timp (1992–1993).

Un examen serios s-a dovedit a fi cea de-a 40-a 
sesiune a Consiliului pentru coordonarea activită-
ții științifice a Academiilor de Științe ale republici-
lor unionale (1983). La nivel academic și republican, 
întâlnirea cu reprezentanții mai multor academii și 
organe de conducere a avut loc într-o atmosferă so-
lemnă, la Filarmonica din Chișinău, iar președintele 
Academiei de Științe a URSS, academicianul A.P. Ale-
ksandrov, în discursul său inaugural a prezentat în 
detaliu situația științei mondiale. În scurt timp mem-
brii Consiliului și unii participanți au venit la insitut.  
Nu a mai existat un eveniment atât de spectaculos în 
istoria IFA și nu știu dacă se va mai întâmpla vreodată. 
În discursul pe care l-am ținut  am încercat să conec-
tez rezultatele cercetărilor cu perspectivele dezvoltării 
institutului, ținând cont de cele subliniate de acade-
micianul A.P. Aleksandrov. După această întrunire 

de o responsabilitate excepțională a fost inaugurată 
expoziția IFA, în prezența conducerii de vârf a repu-
blicii. La solicitarea academicianului Aleksandrov, au 
fost pregătite informații despre evoluțiile institutu-
lui, care era cartea de vizită a Academiei, și activita-
tea Centrului de Automatizare și Metrologie, acestea 
fiind transmise pentru un schimb larg de experien-
ță. Ciclul închis, care se promova la noi: cercetare –  
dezvoltare – soluții tehnice și implementarea lor, da-
torită bazei noastre experimentale și de producție mo-
derne, era tratat ca o noutate în spațiul unional. Pentru 
a se familiariza cu această experiență, în vizită veneau 
delegații de cercetători de peste hotare, cosmonauți, 
diplomați, președinți și funcționari ai Academilor de 
Științe republicane ș.a.

La una dintre ultimele întâlniri cu președintele 
A.A. Jucenko (înainte de a se transfera la Moscova) a 
avut loc o conversație lungă, un fel de rezumare a re-
zultatelor drumului parcurs în comun, un schimb sin-
cer de opinii și un călduros rămas bun. Președintele a 
aprobat informațiile mele ample, a subliniat importan-
ța cercetărilor aplicative și tot mai solicitate ale IFA, ro-
lul revistei. El a confirmat, zâmbind, că a fost parcursă 
o cale prodigioasă, obținute rezultate importante și 
că este liniștit pentru institut. Peste ani, la invitația 
președintelui AȘM, academicianul Gheorghe Duca,  
A. Jucenko a venit la Chișinău și a vizitat Academia. 
La întâlnirea memorabila din Sala mică (după cum se 
numea pe atunci), care din păcate s-a dovedit a fi și ul-
tima, avea să ne salute: „Mă bucur să văd în această sală 
persoanele care au creat Academia de Științe și o ser-
vesc cu fidelitate. Sunt sigur că veți găsi cele mai bune 
opțiuni pentru prezentul și viitorul ei mai bun”.     

Anii ,80 s-au caracterizat prin dezvoltarea în 
continuare a IFA, a bazei de producție experimentale, 
implementarea intensă a rezultatelor, extinderea sfere-
lor de cooperare, consolidarea potențialului științific. 
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Academicianul DUMITRU GHIŢU
13.01.1931–23.11.2008

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al A.Ş.M. anunţă cu adâncă durere că la vârsta de 77 de 
ani a decedat  academicianul Dumitru Ghiţu, director de onoare al Institutului de Inginerie Electronică şi Tehnologii In-
dustriale al A.Ş.M.,  profesor universitar, savant cu renume mondial în domeniul  zicii şi electronicii. 

Dumitru Ghiţu s-a născut într-o familie de ţărani  la 13 ianuarie 1931 în satul Drepcăuţi, raionul Briceni. A absolvit  
Universitatea de Stat din Moldova în 1954.  Şi-a început activitatea în calitate de  conferenţiar la Universitatea de Stat din 
Bălţi şi Universitatea de Stat din Tiraspol, apoi a continuat să lucreze la Universitatea de Stat din Moldova.

Din anul 1961 şi până la sfârşitul vieţii a muncit în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, unde a deţinut funcţiile 
de: colaborator ştiinţi c, fondator şi şef al Laboratorului  zica semimetalelor, director adjunct al Institutului de Fizică 
Aplicată, secretar ştiinţi c general al Prezidiului A.Ş.M., academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe Fizice şi Matema-
tice, director al Centrului - Laborator internaţional de supraconductibilitate şi electronica solidului, director al Biroului 
specializat în domeniul electronicii corpului solid, director-fondator al Institutului de Inginerie Electronică şi Tehnologii 
Industriale.

Academicianul Dumitru Ghiţu este fondator al unei şcoli ştiinţi ce de excelenţă. A adus contribuţii considerabile la 
dezvoltarea unui spectru larg de domenii:  zica şi tehnologia  semimetalelor şi semiconductorilor;  zica şi tehnologia 
materialelor anizotropice;  zica sistemelor de dimensionalitate redusă; ingineria dispozitivelor electronice şi a echipa-
mentelor medicale. Activitatea de cercetare s-a fructi cat într-o vastă operă ştiinţi că: a publicat peste 500 de lucrări 
ştiinţi ce, majoritatea în reviste de prestigiu internaţional, două monogra i, a obţinut circa 25 de brevete de invenţie. A 
pregătit 35 de doctori în ştiinţe, dintre care 6 au devenit ulterior doctori habilitaţi. 

A fost iniţiatorul organizării Centrului criogenic, în baza căruia  la Chişinău au demarat cercetările experimentale cri-
ogenice în mod sistemic. Ultima sa operă organizatorică în cadrul A.Ş.M. a constituit fondarea în anul 2006 a Institutului 
de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale. 

Pe parcursul a aproape două decenii a fost preşedinte al Uniunii Societăţilor Tehnico-Ştiinţi ce din Republica Mol-
dova, preşedinte al Consiliului ştiinţi c pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat în domeniul  zicii stării 
condensate, membru al Comisiei de atestare a personalului ştiinţi c şi ştiinţi co-didactic al Consiliului Naţional pentru 
Acreditare şi Atestare al R.M. 

Aportul său semni cativ în ştiinţă şi organizarea cercetării a fost înalt apreciat: membru corespondent (1976) şi 
membru titular al A.Ş.M. (1984); Om Emerit în ştiinţă, laureat al Premiului de Stat în domeniul ştiinţei şi tehnicii; decorat 
cu cea mai înaltă distincţie de stat - Ordinul Republicii.

Realizările ştiinţi ce ale academicianului D. Ghiţu au fost recunoscute şi de  comunitatea ştiinţi că internaţională: 
membru de onoare al Academiei Cosmonautice „K.Ţiolkovscki”, membru al Academiei Internaţionale de Termoe-
lectricitate, membru al colegiului redacţional al revistei internaţionale „Thermoelectricity”, titlul onori c de Doctor 
Honoris Causa al trei Universităţi din România şi Republica Moldova, medaliat la Saloanele de invenţii din Bruxelles 
şi Geneva.

Academicianul Dumitru Ghiţu va rămâne în memoria tuturor celor care l-au cunoscut ca un veritabil om de omenie, 
onest, sociabil, corect în relaţiile cu colegii săi de muncă şi receptiv la problemele acestora, savant talentat, consacrat pe 
deplin ştiinţei şi inovării.

Z. Greceanîi, V. Stepaniuc, Gh. Duca, T. Furdui, I.Tighineanu, M. Şlapac, B. Gaina, V. Canţer, I. Bostan, 
M. Bologa, L. Culiuc, T. Şişianu, A. Sidorenco. 

Andrei ANDRIEȘ Mircea BOLOGA Dumitru GHIȚUErnest ARUȘANOV

Colaboratori ai IFA, membri titulari ai Academiei de Științe a Moldovei, 1964–2021

Ernest Aruşanov
S-a născut la 4 februarie 1941 în oraşul Baku, Azerbaidjan. 
A absolvit Facultatea de Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat din Chişinău (1963) şi 

doctoratul aceleiaşi instituţii (1967). Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1984), profesor 
universitar (1989). A fost ales membru corespondent (1992) şi membru titular (2000) al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei la specialitatea fizica. 

Efectuează cercetări în calitate de şef laborator în cadrul Institutului de Fizică Aplicată (din 
1997).

Este recunoscut în Republica Moldova şi peste hotare ca cercetător notoriu în domeniile ce ţin 
de creşterea cristalelor, carac terizarea magnetică şi optică a materialelor binare şi ternare pentru 
procesele fo tovoltaice, termoelectrice, optoelectronice şi spintronice.

A studi at structura benzilor energetice a mai multor materiale semiconduc toare, a determinat 
parametrii acestor benzi şi mecanismele conductibilităţii prin salturi. A propus şi a brevetat metode 
de obţinere a monocristalelor compuşilor semiconductori, precum şi a detectorilor şi emiţătorilor de 
radiaţie pe baza lor.

În ultimii ani, cercetează proprietăţile fizice ale materialelor semiconductoare pe baza silicidelor, 
calcopiriților şi kesteritelor, precum şi ale compuşilor Heusler, atractive pentru spintronică.

Rezulta tele cercetărilor ştiinţifice se regăsesc în cele peste 230 de lucrări ştiinţi fice, publicate în 
reviste ştiinţifice de specialitate, inclusiv 3 monogra fii. Este deţinător a 12 brevete de invenţie.

A pregătit 15 doctori în ştiinţe.
A ţinut prelegeri la instituţii de profil şi la universităţi din Canada, Franţa, Germania, Spania, 

Austria, Elveţia, Anglia, Olanda, Polonia. Din 1993 efectuează periodic, în calitate de profesor 
invitat, cercetări ştiinţifice în Germania (Konstanz, Berlin, Dresden), Franţa (Toulouse, Paris) şi 
Spania (Madrid).

Este laureat al Premiilor de Stat (1983 şi 1998); distins cu titlul onorific „Om Emerit”, Ordinul 
„Gloria Muncii” şi Medalia „D. Cantemir”.

18 Academician



ISTORIA ŞTIINŢEI

Akademos 2/2021  111

Personalul științific a beneficiat de instruire prin studii 
de doctorat, care au funcționat ca parte a Institutului 
fiind pregătite cadre calificate de cercetători nu numai 
pentru instituțiile de învățământ superior, institutele 
industriale și alte organizații ale republicii, ci și pentru 
țările străine. Până la sfârșitul anilor ,80, instruirea a 
fost organizată și prin studii postdoctorale, dovadă a 
prestigiului și nivelului de cercetare al IFA. 

În 1951, împreună cu Andrei Andrieș, viitorul pre-
ședinte al Academiei, am fost înmatriculați la Univer-
sitatea de Stat din Chișinău. După studiile doctorale 
la Institutul Fizico-Tehnic „A.F. Ioffe” din Leningrad, 
A. Andrieș s-a alăturat echipei Institutului de Fizică și 
Matematică (1962), apoi Institutului de Fizică Aplicată 
(1964). El a preluat funcția de președinte al Academiei 
în 1989 având o vastă experiență științifică și organiza-
torică, în special în calitate de secretar științific general 
al Prezidiului. Președintele Andrieș era atent, laconic și 
echilibrat în exprimarea opiniei sale, uman și binevo-
itor. În cadrul seminarului din 24 octombrie 2013, in 
memoriam academicianul Andrei Andrieș, cu prilejul 
aniversării a 80-a, s-au perindat amintiri plăcute, s-au 
pus în valoare evenimente însemnate, realizări, griji și 
speranțe asociate cu cel de-al treilea președinte al AȘM. 
A fost o întâlnire inspirată și sufletistă, desfășurată în-
tr-o atmosferă demnă de amintirea sa. De menționat 
că laboratorul ce-i poartă numele asigură continuitate 
școlii sale științifice valoroase.

Anii ,90 au fost marcați de începutul perioadei de 
tranziție, de reforme și de căutarea unor soluții adecva-
te pe potriva imperativelor timpului. Finanțarea știin-
ței academice și, mai cu seamă a cercetării aplicative, a 
devenit tot mai problematică. Deosebit de benefică s-a 
dovedit a fi, în acei ani, și de atunci încoace, colabo-
rarea cu Academia Română: au fost inițiate deplasări 
științifice reciproce, activități comune, numeroase pro-
iecte prin care ni s-a acordat un sprijin financiar con-

sistent. Au fost stabilite relații științifice cu multe țări, 
cooperarea tradițională cu academiile de științe din 
Belarus, Rusia și Ucraina fiind menținută cu succes. 
Participarea la programele internaționale a confirmat 
relevanța tematicii și actualitatea proiectelor propuse. 

În scopul utilizării mai eficiente a structurilor spe-
cializate conform profilurilor, în 1992 au fost create 
centre științifice, sub egida Consiliului științific unic 
al IFA, cu planuri și rapoarte unitare. În perioada ac-
tualizării subiectelor de cercetare, reformelor struc-
turale, manageriale și modernizărilor, pe baza unor 
subdiviziuni științifice ale IFA, a fost fondat Institutul 
de Electronică și Tehnologii Industriale (2006), care a 
constituit o etapă semnificativă pe fondul fuziunii și 
comasării.  

Anul 2004 s-a remarcat prin alegerea unui nou 
președinte în fruntea Academiei de Științe. Academi-
cianul Gheorghe Duca a venit cu o bogată experiență 
universitară, ministerială și managerială. Timpul so-
licita reformarea domeniului în baza unui nou cadru 
legislativ. Codul Republicii Moldova pentru știință și 
inovare, adoptat la 15 iulie 2004 de Parlament a fost 
un document important care a creat condiții favora-
bile, stimulatoare pentru dezvoltarea științei și o bază 
legală pentru democratizarea domeniului științific, 
declarat o prioritate strategică națională. Deja în 2006, 
la cea de-a 60-a aniversare de la formarea primelor 
instituții academice, s-a simțit schimbarea la propriu 
și la figurat. Ședința festivă a avut loc în Sala Azurie 
a AȘM, fundamental renovată, uimitor de frumoasă, 
într-o atmosferă de avânt prilejuită de noul statut al 
Academiei, cel de consultant al autorităților publice 
centrale, în prezența conducerii  țării și a diplomaților 
acreditați în Republica Moldova. Pentru prima dată 
a răsunat imnul Academiei de Științe, membrii Aca-
demiei au purtat uniforme speciale. A fost lansată lu-
crarea Membrii Academiei de Științe a Moldovei. Dic-

Valeriu CANȚER Boris LAZARENKOLeonid CULIUCViktor COVARSKI

Colaboratori ai IFA, membri titulari ai Academiei de Științe a Moldovei, 1964–2021

Valeriu Canţer 
S-a născut la 5 februarie 1955 în satul zahorna, raionul Şoldăneşti. 
A absolvit Facultatea de Fizică a Universităţii de Stat din Chişinău (1972–1977); a urmat doctoratul 

la Institutul de Fizică „P. n. Lebedev” din Moscova (1977–1980). 
Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1990), profesor universitar (1997). A fost ales membru 

corespondent (1995) şi membru titular (2000) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei la specialitatea fizica 
stării condensate şi ingineria electronică. Ca cercetător a activat în Institutul de Fizică Aplicată şi Centrul 
Laborator Internațional, iar din 2006 efectuează investigații în Institutul de Inginerie Electronică şi 
nanotehnologii. În perioada 2000–2008 a fost academician coordonator al Secției de Ştiințe Fizice şi 
Inginereşti, iar din 2009 este preşedinte al Consiliului național pentru Acreditare şi Atestare. 

Aria investigaţiilor este extinsă atât prin gama de fenomene fizice abordate, cât şi prin spectrul de 
materiale şi sisteme ale stării condensate studiate: semiconductori, semimetale şi supraconductori, 
nanostructuri şi nanomateriale. A dezvoltat direcţia ştiinţifică „Fizica proceselor electronice în materiale 
şi nanostructuri cu anizotropie şi mai multe tipuri de cvasiparticule”. În baza conceptului de ierarhizare 
a ordonărilor în reţeaua unui compus semiconductor a dezvoltat teoria structurii electronice a unor 
semiconductori complecşi; a identificat efectul de inversie al spectrului în aliaje de semiconductori de 
simetrie diferită şi efectul de inversie dublă. A generalizat metodele variaţionale şi de maximizare ale 
entropiei de studiu al fenomenelor de transport in materialele anizotrope. A studiat stări electronice şi 
efecte noi termoelectrice şi spintronice în nanostructuri; a prezis efectul de amplificare a cuantificării 
dimensionale prin anizotropie şi stările topologice de interfață în structuri cu benzi inversate şi ordonări 
electronice. A identificat modalități noi de sporire a eficienței termoelectrice prin efectul de câmp 
electric şi cuantificare dimensională.

Este autor a peste 500 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 4 monografii, 4 manuale universitare. Deține 
peste 30 brevete de invenţie. A fost invitat să ţină prelegeri la diferite universităţi şi centre din străinătate 
(Trieste, Warwick, Augsburg, Osnabrück, Iaşi etc.). A pregătit 12 doctori  şi doctori habilitați în ştiinţe 
fizico-matematice. Este membru al Academiei Internaţionale de Termoelectricitate, membru de 
onoare al Academiei Româno-Americane şi al Institutului de Fizică din Londra, doctor honoris causa 
al Academiei Internaţionale de Informatizare şi al Universității de Stat din Tiraspol. Este redactor-şef 
al revistei „Moldavian Journal of Physical Sciences”. 

Deţine titlul onorific de „Om Emerit”; este distins cu Ordinul „Gloria Muncii”, Medalia 
„D. Cantemir” şi Premiul naţional.
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Leonid Culiuc
S-a născut la 11 august 1950 în satul Drăgăneşti, raionul Sângerei. În anul 1967 a absolvit cu Me-

dalie de aur şcoala nr. 1 din Chişinău, iar în 1972, cu menţiune, Facultatea Electrofizică a Institutului 
Politehnic din Chişinău. În anii 1972-1975 a urmat studiile de doctorat la Facultatea de Fizică a 
Universităţii de Stat din Moscova „Mihail Lomonosov”. Doctor în ştiinţe fizico-matematice din 1976, 
doctor habilitat – din 1990, profesor universitar – din 1993. Lucrează la Institutul de Fizică Aplicată 
al AŞM din 1976. În anii 1997-2001 şi din 2006–2015 a deţinut funcţia de director al Institutului de 
Fizică Aplicată al AŞM. A fost ales membru corespondent (2007) şi membru titular (2012) al Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei la specialitatea fizica.

Din aria ştiinţifică a academicianului Leonid Culiuc fac parte mai multe probleme actuale ale 
fizicii semiconductorilor şi corpului solid: procese optice, inclusiv optic-neliniare şi fotoelectrice, 
spectroscopie laser, fotonică etc. 

Rezultatele cercetărilor au fost reflectate în circa 300 publicaţii ştiinţifice, peste o sută fiind 
articole în reviste cu factor de impact (Physical Review, Phys Rev. Letters, Solid State Commun., 
Journ. Appl. Phys., Appl. Phys. Letters, Surface Science, Semiconductor Science and Technology, 
Journ. Optical Society of America, Journ. Chemical Physics, Phys. Stat. Solidi, etc.). Datorită 
rezultatelor recunoscute pe plan internaţional, Leonid Culiuc a beneficiat de multiple invitaţii de a 
lucra în calitate de cercetător şi profesor în universităţi şi centre ştiinţifice de prestigiu din Canada, 
Franţa, Germania, Japonia, România etc. 

Sub conducerea lui au fost susţinute 10 teze de doctor la specialitatea fizica şi ingineria semicon-
ductorilor. Ține cursuri speciale la Universitatea de Stat din Moldova şi la Universitatea AŞM.

Realizările lui Leonid Culiuc au fost menţionate cu: Medalia «За трудовую доблесть» (1986), 
Diploma de Onoare a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2000), Medalia „Meritul Civic” (2000), 
Distincţia Republicii Franceze „Chevalier dans l’Ordre des Palmes Academiques” (2001), Medalia 
jubiliară „60 ani de la fondarea primelor instituţii academice din Republica Moldova” (2006), Meda-
lia „D. Cantemir” şi titlul onorific „Om Emerit” (2010).

Este Laureat al Premiului Preşedinţilor Academiei naţionale de Ştiinţe a Ucrainei, Academiei de 
Ştiinţe a Bielorusiei şi Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1996), Laureat al Premiului de Stat al Repu-
blicii Moldova în domeniul Ştiinţei, Tehnicii şi Producţiei (1998). 
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ționar 1961–2006 [6], Academia de Științe a Moldovei. 
Istorie și Contemporaneitate, 1946 – 2006 [7].

În anul 2010 s-au împlinit 100 de ani de la naște-
rea academicianului Boris Lazarenko și a avut loc cea 
de-a V-a Conferință a MSCMP, desfășurată în paralel 
cu Simpozionul în domeniul metodelor electrice de 
prelucrare a materialelor. În acest an, toate numerele 
revistei EOM conțineau materiale comemorative și a 
fost pregătită o expoziție cu prilejul conferinței, con-
sacrată vieții și activității fondatorului metodei elec-
troeroziunii de prelucrare a materialelor. Președintele 
Gh. Duca și participanții au răspuns cu admirație la 
raportul autorului dedicat jubileului. Mulțumind pen-
tru apreciere, am subliniat că primul nostru director a 
meritat tot respectul.

De menționat că pe pagina web a institutului 
(https/phys.asm.md(rd activitireports)) sunt prezen-
tate rapoartele anuale ale IFA, fapt ce permite să ne 
oprim doar asupra unor date generale. Spre exemplu, 
în 2014, au fost finalizate cercetările din cadrul proiec-
telor și Consiliul științific a aprobat rezultatele pentru 
perioada 2011–2014. Institutul a participat activ și cu 
succes la concursuri atât cu finanțare bugetară, cât și 
externă. O mare atenție a fost acordată creșterii pre-
stigiului, extinderii cooperării științifice, inclusiv prin 
organizarea conferințelor internaționale MSCMP din 
2012, 2014, 2016, 2018. 

Institutul a fost acreditat în 2012 cu maximum 
de punctaj al performanței. Ultimele luni s-au asociat 
cu pregătirea pentru alegerile la Academia de Științe.  
Subsemnatului, mi s-a încredințat să conduc ședin-
ța secției și la adunarea AȘM din decembrie corpul 
academic și-a exprimat acordul cu recomandările sec-
ției pe care l-au exprimat prin vot secret aproape una-
nim, astfel familia academică a devenit mai mare și 
mai bogată. Discipolii IFA, Ion Tighineanu și Leonid 
Culiuc, au fost aleși membri titulari, iar Anatol Sido-
renko – membru corespondent.

În atmosfera plină de afecțiune a sălii supra- 
aglomerate a Bibliotecii Științifice „Andrei Lupan” în 
septembrie 2013 a avut loc onorarea academicieni-
lor Vsevolod și Sveatoslav Moscalenco în legătură cu 
cea de-a 85-a aniversare, frați gemeni, titani ai fizi-
cii teoretice, colegii noștri la infinit devotați cauzei  
științei.

Primăvara anului 2014 a coincis cu cea de-a 50-a 
aniversare a Institutului. Acestui eveniment i-a fost 
consacrat numărul aniversar al revistei EOM [2], 
precum și cea de-a VII-a Conferință MSCMP-2014. 
Erau esențiale întrebările și îngrijorările în legătură 
cu modificările preconizate în Codul cu privire la ști-
ință și inovare, s-au depus eforturi semnificative în 
vederea elaborării unei poziții consolidate, au avut 
loc numeroase întâlniri la toate nivelurile în Acade-
mie și la minister.    

S-a desfășurat concursul pentru alegerea direc-
torului (dr. hab. M. Macovei), a conducerii (vicedi-
rector dr. V. Ciornea, secretar științific, dr. I. Cojoca-
ru) și a personalului științific (2015); institutul avea 
consilii specializate pentru susținerea disertațiilor. 
Cercetările în cadrul proiectelor bugetare și inter-
naționale au fost continuate cu succes, numărul de 
publicații, inclusiv în reviste cu factor de impact, a 
fost menținut. În 2015 a fost marcată cea de-a 50-a 
aniversare a revistei IFA „Prelucrarea electronică a 
materialelor”. Revista a devenit un fenomen notabil 
în rândul periodicelor științifice. Comitetul editori-
al răspunde cerințelor crescânde de editare, oferind 
publicarea reglementată și reeditarea constantă a re-
vistei în versiunea engleză (Applied Electrical Phe-
nomena, Surface Engineering și Applied Electro-
chemistry). S-a realizat includerea revistei în bazele 
de date internaționale (a se vedea http://www.eom.
phys.asm.md), atribuirea factorului de impact, dis-
tribuția pe suport de hârtie și varianta electronică 
(http: //www.allertonpress. com; http: //www.sprin-

Tadeuș MALINOVSKI Vsevolod MOSCALENCO Sveatoslav MOSCALENCO Iuri PETROV

Colaboratori ai IFA, membri titulari ai Academiei de Științe a Moldovei, 1964–2021
Sveatoslav Moscalenco

S-a născut la 26 septembrie 1928 în satul Bravicea, azi raionul Călăraşi. A absolvit Facultatea de 
Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat din Chişinău (1951). A urmat doctoratul la Institutul de 
Fi zică al Academiei de Ştiinţe a Ucrainei (1956–1959). Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matemati-
ce (1971), profesor universitar (1974). A fost ales membru corespondent (1989) şi membru titular 
(1992) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei la specialitatea teoria semiconductorilor şi optica cuantică. 
Activează din 1964 la Institutul de Fizică Apli cată.

Este fondatorul scolii ştiinţifice din Mol dova în domeniul fizicii excito nilor şi biexcitonilor de 
densitate înaltă în semiconductori. Ea se ba zează pe două concepte formulate în anii 1958–1959: 
primul se refe ră la formarea moleculelor de excitoni numite posterior biexcitoni, iar al doilea – la 
posibilitatea Condensării Bose-Einstein (CBE) spon tane şi a suprafluidităţii excitonilor şi biexcitonilor 
cu durata finită de viaţă în stare de cvasiechilibru termodinamic. Biexcitonii au fost descoperiţi 
experimental, începând cu anii 1968–1972, iar actual mente se identifică practic în toate obiectele 
unde există excitoni. În 1962, după crearea laserelor, a fost menţionată posibilitatea CBE induse a 
excitonilor, deoarece co erenţa macroscopică a radiaţiei laser se transmite direct excitoni lor datorită 
tranziturilor cuantice uni-fotonice. În prezent, aceste fe nomene se studiază pe larg în condiţii departe 
de echilibrul termo dinamic şi se realizează de asemenea la tranziţiile bifotonice ce duc la crearea 
biexcitonilor şi la conversia exciton-biexciton. O ramură a acestor cercetări se ba zează pe teoria 
propagării coerente nelineare a luminii laser în regi unea excitonică a spectrului în semiconductori şi 
în ghidurile opti ce. 

O parte din rezultatele obţinute au fost generalizate în comun cu prof. D. W. Snoke de la Universitatea 
din Pittsbourgh (SUA) şi publicate în monografia fundamentală ”Bose-Einstein condensation of 
excitons and biexcitons and coherent nonlinear optics with excitons” (Cambridge University Press; 
Cambridge, new York, 2000, în colab.). Este autor a peste 350 de lucrări ştiinţifice, publicate în ţară 
şi în străinătate, inclusiv 5 mo nografii. În 1995, 2000 şi 2005 a ţinut prelegeri la Universitatea din 
Uppsala (Suedia). A pregătit 21 de doctori şi 5 doctori habilitaţi în ştiin ţe fizico-matematice. 

I s-au conferit titlurile de „Om Emerit”, laureat al Premiului de Stat al RSSM şi al Premiului de Stat 
al URSS. Este decorat cu „Or dinul Republicii” şi medalia „D. Cantemir”.

72 Academician
Vsevolod Moscalenco

S-a născut la 26 septembrie 1928 în satul Bravicea, azi raionul Călăraşi. 
A absolvit Facultatea de Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat din Chişinău (1951) şi docto-

ratul la Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova (1957–1959). Doctor habilitat în ştiinţe 
fizico-matematice (1968), profesor universitar (1971). 

A fost ales membru corespondent (1970) şi membru titular (1976) al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei la specialitatea fizica teoretică a stării condensate. Din 1961 activează în cadrul Acade miei 
de Ştiinţe a Moldovei la In stitutul de Fizică Aplicată.

Este fondatorul şcolii ştiinţifice în domeniul supraconductori lor cu mai multe benzi de energie şi 
al sistemelor electronice puter nic corelate.

Domeniul său de activitate ştiinţifică cuprinde teoria cuantică a corpului solid şi a materiei 
condensate, în special teoria polaronilor şi excitonilor, teoria supraconductibilităţii la tempera turi 
joase. În cepând cu 1990, dezvoltă teoria sistemelor electronice puternic co relate, inclusiv teoria 
supraconductibilităţii la temperaturi înalte.

A propus metode noi diagramatice în teoria perturbaţiilor termodi namice. Astăzi este recunoscută 
teoria supraconductibilităţii sis temelor cu benzi energetice suprapuse, elaborată în 1959 de acad. 
V. Moscalenco şi care, în 2001, şi-a găsit confirmarea experimentală în MgB2. Concepţiile ştiinţifice 
elaborate au fost publicate în cca 200 de lucrări şi în 6 monografii. Doctor honoris causa al Institutului 
Unificat de Cercetări nucleare din oraşul Dubna şi colaborator de onoare al acestui institut. Membru 
de onoare al Consiliului ştiintific al laboratorului de fizică teoretică „n. n. Bogoliubov”.

A pregătit 20 de doctori şi 5 doctori ha bilitaţi în ştiinţe fizico-matematice. A ţinut prelegeri la 
Universităţi le din Changchun (China), Salerno (Italia) şi Duisburg (Germania).

Este distins cu titlul de „Om Emerit” şi  Premiul de Stat, decorat cu Ordinul „Insigna de Onoare”, 
„Or dinul Republicii”, Medalia „D. Cantemir”.
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gerlink.com). Se practică un schimb larg interbiblio-
tecar cu multe țări.

Cea de-a VIII-a conferință MSCMP (12–16 sep-
tembrie 2016), consacrată aniversării a 70-a a cerce-
tării academice, a 55-a de la înființarea Academiei de 
Științe, a 70-a de la înființarea Universității de Stat 
din Moldova, a 90-a de la nașterea academicianului 
S. Rădăuțanu a marcat jaloane importante în istoria 
cercetării și inovării pe meleagul nostru. Atelierul 
„Lumina în viață” a întrunit reprezentanți ai industri-
ei, antreprenoriatului, personalului didactic și a reco-
mandat continuarea evenimentelor care unesc inte-
resele industriașilor și cercetătorilor. Prin contribuția 
Ambasadei Poloniei, a fost dezvelită placa comemora-
tivă a academicianului Tadeuș Malinowski. Institutul 
a trecut cu succes cea de-a treia atestare (iunie 2017) 
cu punctaj maxim pe profilul fizica mediului con-
densat, atomi și nuclee, fotonică, știința materialelor, 
electrotehnologii. A avut loc următoarea atestare a an-
gajaților, s-a desfășurat Humboldt Kolleg / Workshop 
„Multidisciplinaritatea în știința modernă în benefi-
ciul societății” (21–22 septembrie). 

O pierdere irecuperabilă a suferit IFA în 2017, 
odată cu plecarea subită în lumea celor drepți a acade-
micianului Valeriu Canțer la vârsta de doar 62 de ani 
(02.05.1955–04.02.2017) [8]. Figură emblematică a 
generației sale, un mare patriot, înzestrat cu un simț al 
datoriei și responsabilității ieșite din comun, el a adus 
o contribuție fundamentală la dezvoltarea științei fi-
zice și a învățământului universitar, s-a bucurat de un 
respect deosebit în țară și peste hotare. 

Din ianuarie 2018, institutele Academiei au fost 
transferate sub egida Ministerului Educației, Culturii, 
și Cercetării. Proiectele de finanțare bugetară erau fina-
lizate și o atenție aparte s-a acordat generalizării rezul-
tatelor. De remarcat organizarea unui atelier științific 
pentru școlari și studenți „EUREKA” –  eveniment de 
popularizare a științei în cadrul Programului de stat de 

subvenții pentru abilitarea femeilor din diasporă. În-
ceputul anului a mai fost marcat de o mare pierdere, 
a plecat în eternitate academicianul Vsevolod  Mosca-
lenco (26.09.1928–02.04.2018) [9], aportul său în știin-
ța fizică fiind incomensurabil. În 1958 V. Moscalenco 
primul în lume a formulat teoria supraconductibilității 
cu două benzi. El a jucat un rol important în forma-
rea și menținerea prestigiului internațional al științei 
naționale și prin consolidarea și extinderea cooperării 
cu Institutul Unificat de Cercetări Nucleare din Dub-
na. Implicarea fizicienilor noștri în activitatea IUCN a 
fost inițiată în anii ,60 și numele acad. V. Moscalenco 
pe bună dreptate este înscris cu litere de aur în istoria 
acestei remarcabile instituții. Ulterior, domeniul cer-
cetărilor efectuate de oamenii de știință moldoveni la 
Dubna s-a diversificat și amplificat esențial. 

Memorabilă este cea de-a IX-a Conferință MSCMP, 
prilejuită de aniversarea a 90-a a fraților academicieni 
Vsevolod și Sveatoslav Moscalenco (26 septembrie 
1928) [10], care s-a desfășurat deja în lipsa celui din-
tâi. De numele lui Sveatoslav Moscalenco este legat și 
numele regretatului profesor Petru Ion Hadji, colabo-
rarea lor timp de 50 de ani fiind exemplară. În ultimii 
25 de ani, Petru Ion Hadji s-a format drept conducător 
al unei școli științifice independente [11]. 

Pe 9 aprilie 2019, au avut loc alegerile președinte-
lui Academiei de Științe, cu o majoritate impresionan-
tă de voturi conducerea Academiei fiind încredințată 
academicianului Ion Tighineanu. Programul său era 
axat pe promovarea în continuare a internaționalizării 
științei, integrarea în Spațiul European de Cercetare, 
dezvoltarea durabilă a domeniilor de cercetare și ino-
vare și conexiunea acestora la rezolvarea problemelor 
de ordin economic și social pentru a-și restabili rolul 
de cel mai înalt forum științific al țării, readucând in-
stituțiile de cercetare în structura ei. 

Tot în primăvară, institutul și revista IFA  au con-
semnat cea de-a 55-a aniversare. Am continuat să 

Sergiu RĂDĂUȚANU Alexei SIMAȘCHEVICI Ion TIGHINEANUAnatolie SIDORENKO

Colaboratori ai IFA, membri titulari ai Academiei de Științe a Moldovei, 1964–2021
Alexei Simaşchevici

S-a născut la 27 iunie 1929 în Chişinău. 
A absolvit Facultatea de Fizică şi Matematică (1952) şi doctoratul la Universitatea de Stat din Chi-

şinău (1955). Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1979), profesor universitar (1981). A fost 
ales membru corespondent (1989) şi membru titular (1992) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei la 
specialitatea fizica semiconductorilor şi energetica fotovoltaică. 

Este consultant ştiințific la Institutul de Fi zică Aplicată.
Este fondatorul şcolii ştiinţifice din Moldova în do meniul materialelor semiconductoare de tipul 

II–VI şi al hetero structurilor în baza lor.
A efectuat cercetări complexe ale proprietă ţilor electrofizice ale heterojoncţiunilor pe baza 

compuşilor semiconductori de tipul II–VI şi III–V, în urma cărora a fost elaborată tehnologia de 
obţine re a straturilor subţiri ale compuşilor semiconductori II–VI cu ban da interzisă largă (CdS, 
CdSe, CdTe, znSe, znTe) şi a soluţiilor soli de pe baza lor şi tehnologia de obţinere a diferitor 
struc turi: heterojoncţiuni, structuri metal-semiconductor, metal-die lectric-semiconductor, 
semiconductor dielectric-semiconductor.

A determinat condiţiile de do pare a seleniurii de zinc pentru obţinerea radiaţiei de recombinare 
în regiunea albastră a spectrului, mecanismului de transport al sar cinilor electrice şi a elaborat 
diagramele energetice ale hete rojoncţiunilor cercetate. A obţinut în premieră electroluminescenţa 
de injecţie a purtătorilor minori tari în materialele II–VI şi a demonstrat posibilitatea injecţiei în 
componenta cu banda largă a heterojoncţiunii.

A studi at efectul electron-voltaic în heterojoncţiunile formate de aces te materiale, dovedind 
posibilitatea dirijării proprietăţi lor heterojoncţiunilor sub influenţa radiaţiei laser.

A demonstrat posibilitatea elaborării unor sensori şi dispozitive pentru optoelectronică: 
fotodetectori, ţinte pentru vidicon, detec tori de radiaţie ionizantă, elemente de memorie optică 
ş.a. Se preocupă de conversia energiei solare şi elaborarea celulelor fotovoltaice, inclusiv a celulelor 
fotoelectrochimice în baza siliciului, materialelor de tipul II–VI şi III–V şi a oxizilor conductivi şi 
transparenţi. Este autor a peste 600 de lucrări, printre ca re 4 monografii, 26 de brevete de invenţii. 
A pregătit 25 de doctori în ştiinţe. În anii 1967–1969 a lucrat în calitate de profesor invitat la In stitutul 
de Petrol şi Gaze din Bumerdes (Algeria).

Este distins cu titlurile de „Om Emerit” şi de laureat al Premiului de Stat. A fost decorat cu ordinele 
„Insigna de onoare”, „Gloria Muncii”, medaliile „Meritul Civic” şi „D. Cantemir”.

94 Academician

Ion Tighineanu
S-a născut la 22 martie 1955 în satul Sofia, raionul Drochia.
A absolvit cu Medalie de aur şcoala medie din satul natal (1972) şi cu menţiune Facultatea de Fi-

zică a Institutului de Fizică şi Inginerie din Moscova (1978). Doctoratul în fizică la Institutul de Fizică 
„P.  n. Lebedev”, Academia de Ştiinţe a URSS, Moscova (1982). Doctor habilitat în fizica semiconduc-
torilor şi dielectricilor, Institutul de Fizică Aplicată, AŞM (1991). Profesor universitar (1993).

A fost ales membru corespon dent (2007) şi membru titular (2012) al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei la specialitatea nanotehnologii. Din 12 decembrie 2012 exercită funcţia de prim-
vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Efectuează cercetări ştiințifice în Laboratorul de 
nanotehnologii al Institutului de Inginerie Electronică şi nanotehnologii „D. Ghiţu”, precum şi în 
Centrul naţional de Studiu şi Testare a Materialelor UTM. Este recunoscut în Republica Moldova şi 
peste hotare ca fondator al şcolii ştiinţifice în domeniul nou „nanotehnologii nelitografice”.

A pregătit 14 doctori şi 2 doctori habilitaţi în ştiinţe, cca 600 publicaţii dintre care 300 în reviste 
internaţionale cu factor de impact, 5 monografii în limba engleză (1 – Woodhead Publishing, UK; 
2 – Springer, Germania etc.). Deține 52 de brevete de invenţie, după datele ISI are peste 2700 citări la 
lucrările publicate, indicele personal Hirsch este de 30, a cîştigat bursa „Alexander von Humboldt”, 
Bonn, Germania (1995). 

Este membru de Onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţe din România (2013), membru al 
asociaţiilor internaţionale „Materials Research Society”  (1996), „The Electrochemical Society” 
(2000), „American Association for the Advancement of Science” (2006), „Optical Society of America” 
(2007), „International Society for Optics and Photonics” SPIE  (2009), „World Association for the 
Advancement of Technology” IEEE  (2012), „European Grid Infrastructure Council” (2014), 
reprezentant plenipotenţiar al Guvernului Republicii Moldova la Institutul Unificat de Cercetări 
nucleare din Dubna, Federaţia Rusă (2005), Editor invitat la revista „Journal of nanoelectronics and 
Optoelectronics”, SUA (2012); membru al boardului editorial al revistelor „Semiconductor Science 
and Technology” (2013), „Romanian Reports in Physics”  (2013), „Surface Engineering and Applied 
Electrochemistry” (2012), „Ukrainian Journal of Physics” (2009), „Akademos” (2005), „European 
Journal of Engineering Education”  (2004) etc., recenzent la Programul european PC7, Orizont-2020 
şi la cca 20 de reviste ştiinţifice internaţionale.

Este laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul ştiinţei şi tehnicii (2004), „Om 
emerit” (2005), Savantul Anului în domeniul ştiinţelor reale (2005). Deține Ordinul „Gloria Muncii” 
(2010), Medalia de Aur „Inventator Remarcabil” a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală 
(2011). 
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valorificăm viața și activitatea academicianului Boris 
Lazarenko, cu ocazia aniversării a 110-a [12; 13; 14].      

Este relevantă cooperarea institutului cu nume-
roase centre științifice și universități, schimbul larg 
de experiență, stagii, activitatea angajaților în echi-
pe științifice celebre de pe mapamond. Cercetătorii 
sunt recenzenți ai numeroaselor reviste prestigioase, 
autori de lucrări citate pe scară largă în publicații cu 
factor de impact înalt, sunt implicați în procesul de 
instruire  în învățământul școlar și universitar. Ac-
centul se pune pe formarea masteranzilor, docto-
ranzilor și postdoctoranzilor, protecția proprietății 
intelectuale, participarea la expoziții, popularizarea 
științei.   

Personalul IFA este alcătuit din specialiști compe-
tenți, fideli muncii, datoriei și profesiei lor, care au ac-
tivat și continuă să lucreze eficient în diferite domenii 
ale științelor fizice și tehnice. Institutul este cunoscut 
pentru școlile sale științifice, care se disting printr-un 
număr impresionant de discipoli și sunt înalt apreciate 
de comunitatea științifică. Luminoasă să le fie aminti-
rea celor plecați pe drumul neîntoarcerii: B. Lazarenko 
(1910–1979), S. Rădăuțanu (1926–1998), T. Malinovski 
(1921–1996), Iu. Petrov (1921–1990), V. Kovarski 
(1929–2000), D. Ghițu (1931–2008), A. Andrieș (1933–
2012), I. Diacon (1934–2012), V. Canțer (1955–2018), 
V. Moscalenco (1928–2018). Ei au efectuat cercetări în 
avangarda științelor fizice, tehnice, chimice și rămân 
mândria științei academice și universitare.

Astăzi echipa IFA este una consolidată, de cerce-
tători care împărtășesc aceleași idealuri, în care pre-
domină deschiderea și bunăvoința. Aici pe nimeni nu 
obligi, ci convingi; aici trecutul și prezentul, rezultatele 
și perspectivele, preocuparea și speranțele pentru dez-
voltarea științei și inovației sunt împletite. Institutul este 
acreditat de trei ori – în 2006, 2011, 2017 –, cu cel mai 
înalt punctaj, ocupă un loc demn ca nivel și număr de 
publicații. În multe privințe, aceasta este o expresie a 

cooperării internaționale de succes, care s-a constituit 
de mai multe decenii. Conform Clasamentului centre-
lor de cercetare pentru 2018, elaborat de Consiliul Su-
perior de Investigații Științifice din Spania (CSIC), IFA 
se află pe primul loc printre instituțiile de cercetare din 
Moldova. Un factor important în dezvoltarea cercetă-
rii, consolidarea legăturilor științifice au fost și rămân 
conferințele, simpozioanele, reuniunile convocate de 
institut, precum și forumurile științifice la care insti-
tutul participă în calitate de coorganizator, inclusiv cu 
rapoarte invitate și plenare. Urmează să continuăm să 
valorificăm potențialul neexploatat al electricității și să 
dezvoltăm știința materialelor. Rezultate semnificative 
se preconizează astăzi în special la intersecția mediului 
electricității și celui condensat, noile tehnologii și ino-
vații deschizătoare de orizonturi își așteaptă autorii.

Luând în considerare caracterul aniversar al expu-
nerii, considerăm rațională accentuarea unor sugestii 
și așteptări. Academia de Științe unește toate dome-
niile, este ca un stup de albine în care fiecare își face 
datoria, în care poți găsi și interlocutor, și consultant, 
și asistent pentru rezolvarea, practic, a tuturor pro-
blemelor emergente. În știință libertatea consună cu 
independența, iar un cercetător, înaripat de spiritul 
științific, este mereu orientat spre ziua de mâine.

Cercetarea e o muncă de durată, complexă, un 
rezultat bun se naște greu și totodată poate fi spon-
tan, fiind ca o explozie a inspirației științifice. Tainele 
cunoașterii se deschid celor temerari și visători. Cer-
cetarea este o veșnică confruntare cu tainele naturii, 
care greu cedează, dar și generos. Să continuăm să ex-
plorăm cele nevăzute de alții, profunzimile materiei.  
Să construim împreună speranțe. 

60 de ani ai Academiei reprezintă o lecție a soli-
darității științifice și umane. Colegii mi-au fost mereu 
alături și am reușit împreună. Inteligenți, binevoitori, 
convingători, oamenii faptelor bune. Amintirile calde 
ale tinereții sunt ca o lume care nu poate fi returnată, 

Colaboratori ai IFA, membri corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei, 1964–2021

Alexandr DICUSAR Ion GERUIon DIACON

Alexandru Dicusar
S-a născut la 28 august 1942 în satul Verhnee Ableazovo, regiunea Penza, URSS. A absolvit Facul-

tatea de Chimie a Universității de Stat din Chişinău (1964).
Doctor în chimie electroanalitică, Universitatea de Stat din Chişinău (1971), doctor habilitat în 

domeniul electrochimiei, Institutul de Chimie şi Tehnologie din Dnepropetrovsk (1988), profesor 
universitar în domeniul electrochimiei, (Institutul de Chimie şi Tehnologie din Dnepropetrovsk  
(1990), membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din Moldova (2007), membru corespondent al 
Academiei de Ştiințe naturale din Rusia, membru al Societății Internaționale în Domeniul Electro-
chimiei, vicepreşedinte al Asociației Savanților din Moldova „nicolae Milescu Spătaru”. Activează din 
1995 la Institutul de Fizică Aplicată, deține funcția de şef de laborator „Prelucrarea electrochimică a 
materialelor”.

Domeniul de cercetare: procesele electrochimice în condiţiile îndepărtării de la starea echilibrului 
termodinamic, procesele de la electrod la prelucrarea electrochimică dimensională a metalelor, 
metodele electrochimice de obţinere şi prelucrare a compuşilor semiconductori şi nanocompozitelor, 
metodele electrochimice a micro- şi nanoprelucrării.

Principalele realizări: elaborarea metodelor generale de calcul a câmpurilor de viteză, temperaturii, 
concentraţiilor, potenţialelor pentru vitezele înalte la interfaţa de schimb, cercetarea dependenţelor 
cinetice dizolvării anodice cu viteza înaltă pentru diferite metale şi aliaje în soluţiile concentrate 
a sărurilor anorganice şi alcaliilor privitor la condiţiile prelucrării electrochimice dimensionale 
a metalelor; depistarea şi cercetarea fenomenului instabilităţii cinetice a straturilor de suprafaţă; 
creşterea bruscă nestaţionară a vitezei procesului electrochimic în condiţiile influenţei reciproce 
a degajării căldurii şi vitezei reacţiei; stabilirea dependenţelor ce dau posibilitatea de a dirija 
proprietăţile acoperirilor în baza fierului; elaborarea tehnologiilor noi de durificare electrochimică şi 
de recondiţionare a pieselor de maşini.

Redactor adjunct al revistei «Электронная обработка материалов» („Surface engineering and 
Applied Electrochemistry”, SUA [din 1980]). A publicat ca autor şi coautor 3 monografii, 4 studii, 
peste 250 lucrări ştiințifice. Deține 10 brevete de invenție.

132 Membru corespondent

 S-a născut la 8 decembrie 1937 în satul Cotiujenii Mari, azi raionul Şoldăneşti. 
A absolvit Şcoala Medie nr. 1 din Cotiujenii Mari (1954), Universitatea de Stat din Moldova, 

Facultatea de Fizică şi Matematică (1959). Doctoratul la Institutul de Fizică a Semiconductorilor al 
Academiei de Ştiinţe a Ucrainei, or. Kiev (1962–1965). Doctor în ştiinţe fizico-matematice, Universitatea 
de Stat din Moldova (1967). Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, Universitatea de Stat din 
Kazani, Federaţia Rusă (1983). Profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova (1986).  

A fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei la specialitatea fizică 
(2000). Este recunoscut în Republica Moldova şi peste hotare ca fondator al direcţiilor ştiinţifice 
„Semiconductori Semimagnetici” şi „Spectroscopia de Microunde şi Radiounde a Excitonilor în 
Semiconductori”. A publicat 3 monografii (inclusiv: Ion Geru, Dieter Suter “Resonance Effects of 
Excitons and Electrons. Basics and Applications”, Springer, 2013) şi peste 350 lucrări ştiinţifice. 

În activitatea de cercetare este preocupat de investigaţiile ce ţin de teoria simetriei, spectroscopia 
excitonilor în semiconductori, proprietăţile electrice şi magnetice ale supraconductorilor cu tempe-
raturi critice înalte, spectroscopia optică a straturilor subţiri de fullerit, nanotuburi de carbon, puncte 
cuantice coloidale şi computere cuantice. 

A obţinut rezultate ştiinţifice importante, printre care: prezicerea teoretică confirmată experimental 
a rezonanţei duble electron-nucleare magnetoacustice în centri paramagnetici (1967) şi a rezonanţei 
duble radiooptice a excitonilor (1976); elaborarea şi confirmarea experimentală a metodei de 
transformare a nivelelor nedegenerate în nivelele degenerate după spin în dimeri magnetici; 
evidenţierea creşterii transparenţei optice a straturilor subţiri de fullerit în domeniile UV-vis şi IR sub 
acţiunea radiaţiei IR laser de putere înaltă (1997); evidenţierea unui tip nou de degenerare a nivelelor 
şi benzilor de cuasienergie (1990); efectuarea factorizării netriviale a operatorului de reversare a 
timpului (2002); evidenţierea existenţei asimetriei structurale, cauzate de simetria în raport cu 
reversarea timpului (2002, 2011) ş.a. 

A contribuit la pregătirea a 5 doctori în ştiinţe fizico-matematice. A  participat cu comunicări 
la peste 50 congrese şi conferinţe ştiinţifice internaţionale. Este membru al Comitetului Ştiinţific 
Internaţional AMPERE (din 1998) şi vicepreşedinte al Societăţii Fizicienilor din Moldova. Deține 
titlul de Eminent al Învăţământului Public; este decorat cu Ordinul „Gloria Muncii”, „Ordinul de 
onoare”, cu Medaliile „D. Cantemir”, „I. Gagarin” şi „Veteran al Muncii”.

Ion Geru
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lasă impresii strălucitoare, emoțiile succesului, sinceri-
tății. Amintirile sunt firele de aur care ne unesc, iar cele 
mai frumoase daruri ale trecutului sunt rezultatele. În 
clipele aniversare vedem și mai bine cât de frumoasă 
este cercetarea. Descriind, evocând trecutul, omagiem 
continuitatea. Să fie onorată tradiția. Să păstrăm măr-
turiile trecutului pentru a construi viitorul [15]. 

Academia este o formă de rezistență și de opti-
mism. Să punem preț pe prezent în numele viitorului. 
Aspirațiile nobile se soldează cu rezultate, dau naștere 
altor așteptări, rezultatele noi fiind esența și mobilul 
activității de cercetare. Trebuie să concurezi mereu cu 
sine însuți, iar o atitudine pozitivă asigură  jumătate 
din bătălia câștigată. Ne dorim din tot sufletul ca fla-
căra științei academice să ardă mereu. 

Cercetarea este o carte în care fiecare își are capi-
tolul și pagina sa, dar împreună scriem și vom scrie 
povestea minunată a cunoașterii. Plecăciune tuturor 
celor care au ridicat Academia la o înălțime bineme-
ritată. 

Talentul de cercetător trebuie dezvoltat, ține de 
demnitatea societății să contribuie. Calea spre perfec-
țiune este infinită, buchetul vieții academice e minu-
nat prin fiecare clipă trăită și muncită. Să fim atenți la 
mesajele timpului, la interferențele trecutului, prezen-
tului și viitorului. Cercetarea este hârtia de turnesol a 
civilizației umane.

Când ajungi acolo unde ți-ai propus, neapărat pri-
vești în viitor cu o mai mare responsabilitate și creati-
vitate, cu idei îndrăznețe în numele unui viitor calm, 
frumos, productiv. Aceasta înseamnă savantul – cura-
jul de a păși spre necunoscut. Știința este îngăduitoare 
și roditoare. Cinstirea științei înseamnă respect față de 
țară. Sa ne însoțească vrednicia și succesul. 

Dispunem de un singur drept – de a merge înainte. 
Căile științei sunt presărate cu emoții, căutări, desco-
periri și eșecuri. Profesionalismul și verticalitatea me-
rită prețuire. Din fiecare lucrare, rezultat, eveniment 

te alegi cu un adevăr. Să înfruntăm obstacolele cu în-
găduință și înțelepciune. Omul nu-i capabil să zboa-
re, dar poate trăi zburând. Dacă viața științifică este o 
luptă, merită să trăiești pentru a ieși învingător. Mulți 
încearcă, mai puțini reușesc. Vocația cercetării este  
acvila raris. 

Colegii noștri cuceresc țări și continente, mulți au 
emigrat, dar nimic nu e mai scump ca lumina baștinei, 
ca pragul casei părintești. Sunt mereu așteptați în mi-
nunata casă a Academiei. 

Nu știu dacă scriind am putut reda tot ceea ce 
gândesc și simt la acest prag academic aniversar. Am 
încercat, în măsura posibilităților, să pun în valoare 
evenimentele și jaloanele traversate și trăite.  

Pășim într-un nou deceniu cu intenții esențiale. 
La unele dintre ele ar putea să nu avem răspuns, dar 
să medităm asupra lor suntem obligați. Totul este în 
permanentă schimbare și lupta pentru noi cunoștințe 
trebuie continuată. Pentru anii următori sunt inerente 
decizii îndrăznețe, strategice, promovarea consecven-
tă a științei academice. Este necesar să se demonstreze 
importanța și puse în aplicare cu pricepere oportuni-
tățile care determină soarta Academiei, să se asigure 
rezultate încurajatoare, încrederea în succes. 

Viitorul aparține țărilor cu știință dezvoltată. 
Drumul spre viitor trece prin știință. Cercetarea va 
salva viitorul, la propriu și la figurat, prin lecțiile de 
moralitate, de demnitate și sacrificiu pe care ni le dă. 
Cercetarea e ca un miracol, face legătură între vise 
și realitate, transformă imposibilul în practici vii. 
Viitorul Republicii Moldova depinde inclusiv de starea 
științei academice, iar Academia fără institute astăzi e 
ca o rădăcină fără pom, dar și institutele – ca un pom 
fără rădăcină. Institutele trebuie să revină la matca lor, 
la tradiția academică. În unitate este puterea noastră 
științifică și cea mai bună soluție, cea mai eficientă și 
rezonabilă soluție pentru un viitor prosper este să fim 
uniți, uniți întru și în Academie.

Colaboratori ai IFA, membri corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei, 1964–2021

Victor SOBOLEV Boris ȚUCHERBLAT Dumitru ȚIULEANU

Boris Tsukerblat 
S-a născut la 24 iulie 1939 în or. Hmelnițki (Ucraina). A absolvit şcoala medie la Chişinău (1956) 

şi Facultatea de Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat din Chişinău (1961). A activat în calitate de 
profesor de fizică în Şcoala medie din s. Palanca, raionul Ştefan Vodă (1961–1964), laborant, cercetător 
ştiinţific inferior, cercetător ştiinţific superior, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Chimie 
(1965–1999), profesor universitar prin cumul la Universitatea de Stat din Moldova (1975–1995), 
cercetător ştiinţific principal la Institutul de Fizică Aplicată (1999–2002), profesor la Universitatea 
Ben-Gurion din negev (Israel) în cadrul Departamentului de Chimie (din 2002). Teza de doctorat, 
elaborată sub îndrumarea membrului corespondent Iurii Perlin, o susţine la Universitatea de Stat din 
Kazan (1967), iar cea de doctor habilitat la Tartu, Estonia (1975). Din 1991 a activat în calitate de 
profesor invitat la universităţi de top din Europa şi SUA, precum: Universitatea din Valencia (Spania), 
Florenţa (Italia), Pierre&Marie Curie (Paris), A&M Universiy (SUA). 

A propus şi a dezvoltat modelul centrelor de impuritate de rază mică în cristalele dielectrice şi se-
miconductoare, ce include studiul detaliat al efectului dinamic Jahn-Teller şi al câmpurilor cristaline 
în învelişurile electronice incomplete ale ionilor de tranziţie şi de pământuri rare. A dezvoltat teoria 
tranziţiilor multifononice neradiative, formei benzilor optice electron-vibraţionale şi a efectelor dicro-
ismului de polarizare în centrele Jahn-Teller, ce permite calculul parametrilor de bază ai cristalelor laser 
dopate. Ţukerblat a propus o modalitate nouă pentru analiza interacţiunilor de schimb în sistemele 
multielectronice, bazată pe teoria simetriilor superioare a operatorilor tensoriali ireductibili. A dezvol-
tat teoria susceptibilităţii magnetice, rezonanţei magnetice nucleare, împrăştierii neelastice a neutro-
nilor în clusterele magnetice ale metalelor de tranziţie. A elaborat teoria interacţiunilor de schimb în 
clusterele metalelor de tranziţie cu învelişurile electronice degenerate, când utilizarea Hamiltonianului 
Heisenberg devine neadecvată; a elucidat anizotropia magnetică puternică anomală, legată de mişcarea 
orbitală a electronilor. Interesele ştiinţifice ale membrului corespondent B. Ţukerblat sunt ancorate pe 
magnetismul molecular şi fizica materialelor nanoscopice (cu aplicaţii în nanotehnologii),  spectrosco-
pia vibraţională a cristalelor laser şi a sistemelor cu valenţă mixtă, teoria grupurilor şi teoria operatorilor 
tensoriali ireductibili cu aplicaţii în magnetismul molecular şi efectul Janh-Teller. Împreună cu colegi 
din Germania şi Franţa, a descoperit oscilaţiile coerente într-un magnet molecular. Această descoperire 
(publicată în Nature) are o importanţă semnificativă pentru designul biţilor cuantici (cubiţi), care ar 
putea deveni elementul de bază în calculul cuantic, impulsionând întregul sistem de calcul. Rezultatele 
obţinute servesc drept instrumente cheie pentru domeniul magnetismului molecular şi materialelor 
magnetice moleculare, cu noi tipuri de memorie la nivel molecular. Două dintre cele mai importante 
lucrări pe acest subiect au fost citate de 600 şi 485 de ori, respectiv. 

Cercetările sale axate pe tematica materialelor optice (laser şi cristale luminiscente, emiţători de 
lumină diod-LED, fosfor) au avut un impact imens asupra elucidării proceselor, ce se produc în aceste 
materiale şi aplicaţii. A publicat cca 375 de articole ştiinţifice, recenzate în reviste de prestigiu şi 4 
monografii (circa 4 500 de citări, h-indice 30, în mai 2015). A promovat 22 de doctori şi doctori ha-
bilitaţi în ştiinţe. Laureat al Premiul de Stat al Republicii Moldova pentru studiul proprietăţilor optice 
ale cristalelor cu laser  (1987).
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