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Laserul de la ELI-NP 
a devenit, astfel, cel mai 
puternic sistem laser re-
alizat vreodată. ”Atinge-
rea celor 10 PW la laserul 
ELI-NP reprezintă un mo-
ment de referință pen-
tru cercetarea mondială, 
Europa deținând, în pre-
mieră, prin România, cel 

mai puternic laser din lu-
me. Acest echipament 
unic în lume deschide ca-
lea primelor experimente 
internaționale la Măgure-
le, iar realizarea lui la pa-
rametrii asumați confir-
mă încă o dată faptul că 
proiectul ELI-NP este un 
proiect de succes, care va 
rămâne în istoria mondia-
lă a științei”, spun cerce-
tătorii care se ocupă de 
proiectul ELI-NP.

”Consiliul Județean Il-
fov (CJI) a sprijinit încă 
de la început, din 2013, 
acest proiect de cerceta-
re - cel mai important din 
România. Investiția euro-
peană depășește însă cu 
mult granițele țării noas-

tre. Odată cu atingerea 
capacității maxime, de 10 
PetaWatts (a zecea parte 
din puterea Soarelui), Ex-
treme Light Infrastructure 
- Nuclear Physics (ELI-NP) 
devine cea mai avansată 
infrastructură de cerceta-
re din lume în domeniul fi-
zicii fotonucleare. Sunt fe-
ricit pentru că de-a lungul 
timpului am întâlnit oame-
nii potriviți alături de care 
am pus bazele unui pro-
iect de talie mondială. Pu-
terea atinsă de laserul de 
la Măgurele ne plasea-
ză la frontiera cunoașterii 
și ne pune pe harta eli-
tei științifice mondiale”, a 
declarat Marian Petrache, 
președintele CJI.

Dezvăluirea 
tainelor 
Universului

”Laserul de la Măgu-
rele a atins puterea de 
10,88 petawatts, a zecea 
parte din întreaga pute-
re a Soarelui pe Pământ 
concentrată într-o rază 
de lumină”, a anunțat di-
rectorul proiectului ELI-
NP, Nicolae Zamfir. ”Este 
o zi foarte mare pentru 
noi, o zi importantă. Co-
municăm rezultatele tes-
telor de putere ale siste-
mului laser ELI-NP de la 
Măgurele. Vă pot spune 
că a atins o putere mai 
mult decât am visat noi 
- 10,88 petawatts. Sunt 

zece milioane de miliar-
de de wați. A zecea par-
te din întreaga putere a 
Soarelui pe Pământ con-
centrată într-o rază de lu-
mină. Marea realizare ști-
ințifică constituie o pre-
mieră mondială. Cu aju-

torul acestui laser putem 
să creăm fenomene noi, 
să urmărim comportarea 
materiei în condiții extre-
me, care până acum nu 
au fost pe Pământ, pro-
babil în Univers există și 
încercăm astfel să des-

lușim unele dintre taine-
le Universului. Astăzi se 
împlinește un vis care a 
început cu mai puțin de 
zece ani în urmă, în ca-
re, printr-o decizie politi-
că, s-a hotărât ca Româ-
nia să construiască, să 
participe la această cursă 
mondială de a realiza cel 
mai puternic laser din lu-
me. A fost un vis al cer-
cetătorilor din întreaga 
lume. Toți visau să existe 
un astfel de instrument. 
În urmă cu zece ani, cea 
mai mare putere era sub 
un petawatt. Între timp, 
domeniul a explodat, a 
fost o cursă în care au 
participat foarte multe 
dintre țările dezvoltate 
ale lumii. Astăzi sunt pes-
te zece laboratoare cu la-
ser de peste un petawatt. 
Există un concurent seri-
os în Coreea de Sud. Noi 
avem astăzi peste zece”, 
a spus Nicolae Zamfir.

Cel mai puternic 
pool de lumină, de 
pe planetă

Şeful grupului de la-
ser, Ioan Dăncuș, a ară-
tat, potrivit Agerpres, că 
ELI-NP este capabil să 
producă cel mai puternic 
pool de lumină de pe pla-
netă la ora actuală. ”Es-
te o realizare a unei echi-
pe complexe și comple-
te. (...) Am folosit cel mai 
mare cristal de tip sa-
fir, dotat cu ioni de titan, 
crescut vreodată pe Pă-
mânt. Un cristal de 20 de 
centimetri diametru. (...) 
Pentru ca acest sistem să 
poată să funcționeze es-
te nevoie de o infrastruc-
tură incredibilă. Tot sis-
temul laser, împreună cu 
experimentele, este pla-
sat pe o placă antivibrații 
care ne decuplează com-
plet de vibrațiile exteri-
oare. Din punct de vede-
re tehnic avem de-a face 
cu un sistem fantastic”, a 
explicat cercetătorul. Po-
trivit acestuia, sistemul 

conține mii de compo-
nente optice și electroni-
ce. ”Vom folosi acest la-
ser ca să răspundem la 
două mari chemări ale 
noastre: curiozitate - să 
înțelegem mai bine ce se 
întâmplă cu Universul din 
jurul nostru și creativitate 
- să dezvoltăm ceva prin 
care să ajutăm omenirea 
să trăiască mai bine”, a 
mai spus Dăncuș.

Politicienii felicită 
echipa implicată 
în proiectul ELI-NP

Premierul Viorica 
Dăncilă a transmis felici-
tări echipei de cercetători 
de la ELI-NP și i-a asigu-
rat de întreaga susține-
re a Guvernului, după ce, 
în premieră mondială, în 
proiectul Sistemul laser 
de mare putere (HPLS) 
din cadrul Centrului Ex-
treme Light Infrastructure 
- Nuclear Physics, în data 
de 7 martie a fost atinsă 
puterea de 10 PetaWatts 
(PW), ”cea mai mare pu-
tere din lume”. Potrivit 
unui comunicat de presă, 
”Guvernul a sprijinit reali-
zarea acestui proiect com-
plex, infrastructura pan-
Europeană ELI (Extreme 
Light Infrastructure), una 
dintre cele mai importan-
te facilități de cercetare 
europene, nu doar pen-
tru că reprezintă o evolu-
ție științifică semnificativă 
pe plan mondial în dome-
niul laserilor de mare pu-
tere, ci și pentru faptul că 
se construiește cu resur-
se financiare alocate prin 
Programul Operațional 
dedicat Dezvoltării Regi-
onale, la care se adaugă 
și fonduri naționale. Avem 
toate motivele să ne mân-
drim cu faptul că oame-
nii de știință români, ală-
turi de specialiști de ta-
lie internațională, au re-
ușit construirea celui mai 
puternic laser din lume. 
Beneficiile implementării 
proiectului Extreme Light 

Infrastructure sunt mul-
tiple. Specialiștii au făcut 
un pas uriaș în căutarea 
unor răspunsuri practi-
ce în domenii importante, 
precum înlocuirea tehno-
logiilor costisitoare în do-
meniul energiei sau cerce-
tarea unor metode revolu-
ționare în domeniul medi-
cal. (...)”, a afirmat Viorica 
Dăncilă, citată în comuni-
cat.

”Sistemul, a cărui in-
stalare în clădirea ELI-
NP a început în septem-
brie 2016, s-a aflat în pro-
cedura de testare fina-
lă, atingându-se, în acest 
moment, puterea propusă 
de 10 PW, cea mai mare 
putere din lume. Recentul 
laureat al premiului Nobel 
pentru Fizică, profesorul 
Gerard Mourou, sublinia 
public rolul major cu care 
construcția acestui sistem 
în România a contribuit în 
acordarea acestei distinc-
ții”, se mai arată în comu-
nicatul Guvernului.

Şi ministrul Educa-
ției, Ecaterina Andro-
nescu, este de părere că 
proiectul de la Măgure-
le reprezintă, fără îndoia-
lă, un moment foarte im-
portant în istoria științei. 
”Toate etapele prin care 
am trecut cu toții nu au 
fost deloc ușoare. Au fost 
momente în care aproa-
pe că nu mai credeam că 
vom ajunge aici. (...) Da-
că mă bucur pentru ceva, 
mă bucur pentru genera-
ția tânără, pentru că are 
aici cu ce lucra, are aici 
ce învăța, are de la cine 
învăța și sunt convinsă că 
rezultatele nu se vor lăsa 
așteptate. România, prin 
intermediul cercetării de 
aici, va căpăta și o altă 
vizibilitate, va avea o altă 
producție științifică (...)”, 
a afirmat ministrul. La 
rândul său, ministrul Cer-
cetării, Nicolae Hurduc, a 
felicitat echipa de cerce-
tători de la Măgurele și a 
spus că această realizare 
demonstrează că oame-

nii de știință din România 
pot obține rezultate ca-
re să-i situeze la cele mai 
înalte cote la nivel mon-
dial. ”Vreau să felicit în 
primul rând echipa de la 
Măgurele, alături de Gru-
pul Thales, pentru acest 
succes deosebit, care ia-
tă în aceste moment vă 
face cei mai buni din lu-
me. În spatele acestei re-
alizări este foarte multă 
muncă, foarte multă în-
căpățânare și toate aces-
tea ne-au adus în situa-
ția în care putem să ra-
portăm cel mai puternic 
laser din lume, care se 
găsește, din fericire, în 
România. (...) Sunt feri-
cit pentru că acest laser 
este în România și pen-
tru că aceasta demon-
strează că România es-
te capabilă să facă lucruri 
foarte importante, în ciu-
da multor persoane care 
se îndoiesc sau se îndo-
iau de ce putem noi fa-
ce. Această performanță 
demonstrează că oame-
nii de știință din Româ-
nia, cercetătorii, pot ob-

ține rezultate care să ne 
situeze la cele mai înalte 

cote la nivel mondial”, a 
spus ministrul.

Miercuri, 13 martie 
2019, a avut loc, în 
orașul Măgurele, 
comunicarea 
publică a 
rezultatelor testelor 
sistemului laser de 
mare putere al ELI-
NP, ocazie cu care 
s-a realizat și un 
test demonstrativ, 
 confirmându-se 
atingerea puterii 
de 10 PW (zece 
milioane de 
miliarde de W). 

Carmen Istrate

Pentru cetățeni, 
proiectul ELI-NP în -
seamnă cercetare cu 
aplicabilitate directă în 
be neficiul lor, în domeniul 
medical. Se caută, de exemplu, 
un tratament pentru cancer. O 
astfel de descoperire ar revoluționa 
lumea în care trăim, o lume în care 
numărul bolnavilor afectați de această 
boală este în creștere. Sau, cercetări în 
domeniul farmaceutic, unde oamenii de știință 
speră să descopere medicamente noi, mult mai 

eficiente în tratarea bolilor. Vorbim și de cercetări în domeniul 
hi-tech, și ne referim, de exemplu, la industria aerospațială 

și, mai departe, chiar la studiul teleportării. Particulele 
sunt accelerate și pleacă atunci când asupra lor se 

acționează cu cel mai puternic laser din lume! Și, nu 
în ultimpul rând, facilitarea transferului tehnologic 

către mediul de afaceri, atât la nivelul IMM-urilor, 
cât și în cadrul companiilor mari.

Și, încă o singură idee, la final, laserul de 
la Măgurele este de o sută de mii de 

ori mai puternic decât toate hidro-
centralele, centralele nucleare și 

termocentralele din toată lumea!
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Şeful grupului de laser, 
Ioan Dăncuş

Extreme Light 
Infrastructure - Nuclear 
Physics (ELI-NP) este 
un proiect derulat pe 
platforma de la Măgurele, 
are o alocare de 320 
milioane de euro și 
este coordonat de 
Institutul Național de 
Cercetare-Dezvoltare 
pentru Fizică și Inginerie 
Nucleară „Horia Hulubei” 
(IFIN - HH). Laserul 
de la Măgurele, parte 
dintr-un proiect mai 
mare - Extreme Light 
Infrastructure (ELI) - este 
o platformă internațională 
de cercetare în domeniul 
laserilor. ELI se bazează, 
inițial, pe 3 facilități, 
în Cehia, Ungaria și 
România. Volumul 
cumulat al investițiilor 
depășește 850 milioane 
de euro, din Fondurile 
Europene pentru 
Dezvoltare Regională 
(FEDR).
Faza actuală de 
implementare a celor 
trei piloni, având 
profiluri științifice 
complementare, 
este coordonată de 
Consorțiul Asociației 
Internaționale ELI-
Delivery. ELI Delivery 
sprijină cei trei piloni 

în faza de construcție, 
asigură caracterul ELI ca 
un proiect pan-european 
unificat, conduce 
negocierile către ELI-
ERIC și pregătește 
înființarea celui de-al 
patrulea pilon al ELI, 
planificat să împingă 
frontierele energiei laser 
prin încă un ordin de 
mărime în regimul sub-
exawatt. Operațiunea, 
începută în anul 2018, va 
fi unificată sub o singură 
umbrelă juridică a unui 
consorțiu european 
al infrastructurii de 
cercetare ELI-ERIC, al 
cărui sediu central se 
află în Măgurele.
Infrastructura ELI-NP se 
întinde pe o suprafață 
de aproximativ 33.000 
mp, cu clădiri de înaltă 
calitate și eficiente 
din punct de vedere 
energetic, majoritatea 
alocată sistemului 
laser de mare putere, 
sistemului gama de 
mare intensitate și 
instrumentației pentru 
experimente. ELI-NP va fi 
o infrastructură cu acces 
deschis. Construcțiile 
civile includ o clădire de 
birouri, o casă de oaspeți 
și o cantină.

În plan, o nouă frontiernă pentru 
energia laser, prin încă un ordin de 

mărime în regimul sub-exawatt

A zecea parte din întreaga putere a Soarelui pe Pământ, 
concentrată într-o rază de lumină, la Măgurele

Ministerul Educației, Ecaterina 
Andronescu

Premieră mondială a 
celui mai puternic laser 

realizat vreodată în lume

Marian Petrache, preşedintele 
CJI şi directorul proiectului ELI-

NP, Nicolae Zamfir
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