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Între 23-26 septembrie 2008, la Chişinău şi-a des-
făşurat lucrările cea de a IV-a Conferinţă internaţiona-
lă Ştiinţa Materialelor şi Fizica Materiei Condensate 
(MSCMP – 2008), organizată de Institutul de Fizică 
Aplicată, Institutul de Inginerie Electronică şi Tehno-
logii Industriale, cu participarea Universităţii de Stat 
din Moldova, Universităţii Tehnice din Moldova şi cu 
suportul Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvol-
tare Tehnologică şi al Societăţii Europene de Fizică. 

Conferinţa MSCMP este, de fapt, succesorul 
conferinţelor cu generic similar de scară unională şi 
internaţională organizate, începând cu sfârşitul ani-
lor şaptezeci, de repetate ori la Chişinău la iniţiativa 
academicianului Sergiu Rădăuţan. Acestui ciclu de 
manifestări ştiinţifi ce ar putea fi  atribuită şi conferinţa 
ICTMC–8 (Eighth International Conference on Terna-
ry and Multinary Compounds), petrecută în 1990, care 
a fost prima conferinţă internaţională în domeniul fi zi-
cii organizată într-o ţară est-europeană. Prin aceasta au 
fost recunoscute meritele şi prestigiul şcolii ştiinţifi ce 
chişinăuene în domeniul ştiinţei materialelor şi fi zicii 
solidului, inclusiv a semiconductorilor. 

După un deceniu de întrerupere cauzată de lipsa 
mijloacelor fi nanciare, la solicitarea comunităţii fi zi-
cienilor din republică şi a colegilor de peste hotare, în 
anul 2001 s-a hotărât de a relua organizarea conferin-
ţelor pe această tematică la Chişinău. Spre a cuprinde 
mai multe direcţii ştiinţifi ce din domeniile dezvolta-
te de fi zicienii din republică, denumirea conferinţei a 
fost modifi cată – Ştiinţa Materialelor şi Fizica Ma-
teriei Condensate sau, în engleză – limba „ofi cială” 
în care se desfăşoară lucrările conferinţei – Materials 
Science and Condensed Matter Physics. Preşedinte al 
Comitetului de Program al Conferinţelor MSCMP a 
fost nominalizat academicianul Valeriu Canţer, acade-
micianul coordonator al Secţiei de Ştiinţe Fizice şi In-
ginereşti a AŞM şi preşedintele Societăţii Fizicienilor 
din Moldova, iar preşedinte al Comitetului de Orga-
nizare – autorul acestui articol. Menţinerea prestigiu-
lui şcolilor ştiinţifi ce naţionale şi stabilirea unor noi 
relaţii ştiinţifi ce cu alte ţări au fost de la bun început 
determinate ca obiective principale ale organizatorilor 
Conferinţei. 

Prima ediţie a conferinţei ştiinţifi ce internaţiona-
le Materials Science and Condensed Matter Physics 

(MSCMP), organizată în iunie 2001, a fost dedicată 
aniversării a 75-ea a regretatului acad. Sergiu Rădău-
ţan şi s-a bucurat de un mare succes. Autoritatea con-
ferinţei fusese asigurată de participarea la lucrările ei a 
unui şir de personalităţi marcante din Belgia, Germa-
nia, Israel, România, Japonia, Franţa, Rusia, Ucraina 
şi alte ţări. 

Cea de-a II-a conferinţă MSCMP, din septembrie 
2004, a fost consacrată jubileului de 40 de ani de la 
fondarea Institutului de Fizică Aplicată al A.Ş.M. Eve-
nimentul s-a bucurat de un interes şi mai mare din par-
tea comunităţii ştiinţifi ce internaţionale şi naţionale. 
La lucrările conferinţei au luat parte 256 de fi zicieni, 
inclusiv 51 de cercetători din 13 ţări: Germania, Bel-
gia, Elveţia, Finlanda, Algeria, Turcia, Egipt, Polonia, 
Israel, România, Rusia, Ucraina, Belorusia. 

Cea de-a III-ea conferinţă MSCMP a avut loc în 
perioada 3-6 octombrie 2006, fi ind dedicată împlinirii 
a 85 de ani de la naşterea regretatului acad. Tadeuş 
Malinovschii şi 80 de ani de la naşterea acad. Sergiu 
Rădăuţan. Evenimentul de asemenea s-a bucurat de 
un mare succes şi o amplă participare a savanţilor de 
peste hotare.

La cea de-a IV-a ediţie, din septembrie anul cu-
rent, au participat peste 220 cercetători, dintre care 
circa 150 din Republica Moldova şi 72 din 15 ţări, 
inclusiv din statele membre ale UE cum ar fi : Belgia 
(2), Germania (4), Finlanda (1), Franţa (1), Letonia 
(2), Lituania (1), Polonia (1), România (9), Spania (1), 
Elveţia (3), Marea Britanie (1). 

La şedinţele plenare şi cele cinci secţiuni ale Con-
ferinţei: „Ingineria materialelor avansate şi caracte-
risticile structurii”; ”Nanotehnologii, nanostructuri 
şi nanoelectronica”; “Caracteristicile şi proprietăţile 
proceselor fi zice”; “Fizica corpului solid şi tehnologii 
pentru echipamente moderne”; “Teoria materiei con-
densate” au fost prezentate 195 comunicări, printre 
care 20 rapoarte invitate, prezentate de savanţi cu re-
nume, 35 rapoarte orale şi 120 postere.

E de menţionat, că în calitate de satelit al Confe-
rinţei şi-a desfăşurat lucrările un seminar moldo-rus, 
organizat în cadrul programelor Fundaţiei Ruse pentru 
Cercetări Fundamentale (РФФИ) cu genericul “Na-
notehnologii pentru electronică, fotonică şi energetica 
solară”. Majoritatea raportorilor la seminar erau tinerii 
cercetători – fi zicieni din ambele ţări participante. Din 
partea Rusiei organizatori ai acestui seminar au fost 
Universitatea de Stat din Moscova M.V. Lomonosov 
şi Institutul de Radioelectronică şi Automatică din 
Moscova. 

În cadrul lucrărilor MSCMP-2008 au fost organi-
zate trei sesiuni cu destinaţie specială: de omagiere cu 
ocazia jubileelor de 80 ani ai acad. Sveatoslav Mosca-
lenco şi acad. Vsevolod Moscalenco, jubileului de 75 
de ani ai acad. Andrei Andrieş şi o sesiune in memori-
am prof. Iulia Boyarskaya.

Rămâne sa mai adaug că, aidoma ediţiilor sale 
precedente, Conferinţa MSCMP-2008 a fost nu numai 
un bun prilej pentru schimb de idei, experienţă şi in-
formaţii între specialiştii din diverse domenii ale fi zi-
cii şi ingineriei, ci şi un instrument efi cient de dema-
rare a proiectelor de cercetare-dezvoltare în vederea 
obţinerii fi nanţării prin granturi internaţionale, ceea ce 
constituie un important suport în dezvoltarea ştiinţelor 
fi zice şi inginereşti din Republica Moldova.


