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Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a laserului, oamenii de ştiinţă au 
ales ca România să construiască prima infrastructură laser ce poate 
investiga materia la nivel nuclear. Aceasta va reprezenta o renaştere 
pentru Fizica Nucleară, pentru România şi pentru întreaga lume. 
 
În data de 16 mai 1960, primul puls laser a fost emis în Laboratorul Hughes 
Aircraft. La 14 miliarde de ani după ce a fost emisă prima lumină incoerentă 
(la puțin timp după Big Bang), omul a creat prima undă de lumină coerentă. 
Un eveniment copernican a atins toate aspectele ştiinţei, tehnologiei şi 
condiţiilor sociale. Pe parcursul primilor săi 50 de ani, datorită energiei şi 
proprietăţilor de coerenţă, laserul a făcut posibilă investigarea structurii 
atomice şi moleculare cu noi instrumente și metode precum spectroscopia 
non-liniară, optica cuantică şi atomi reci. Acestea au făcut posibil studiul 
structurii atomice şi a dinamicii acesteia la un nivel de acurateţe impresionant. 
 
Cu toate acestea laserul a fost destul de ineficient în a investiga straturile 
subadiacente formate de nucleoni şi de componenţii acestora, quarcii sau 
pentru a disocia vidul. Nici energia fotonilor laser,  nici câmpurile electrice 
generate nu au fost suficient de mari şi nici durata pulsului nu a fost suficient 



de scurtă pentru a concepe experimente pertinente care să confere o lumină 
nouă asupra nucleului atomului. 
 
În urmă cu câtiva ani, un nou tip de infrastructură laser de scală mare, special 
concepută pentru a produce cea mai mare putere de vârf şi intensitate a fost 
anunţată de Comunitatea Europeană: Extreme Light Infrastructure, ELI(1). A 
fost conceput  pentru a fi primul laser de clasă exawatt echivalent cu puterea 
NIF x 1000. Această putere uriașă ar putea fi obţinută prin producerea unei 
energii de ordinul kJ în pulsuri cu durata de 10fs. Concentrând acestă putere 
asupra unui punct cu mărimea de un micrometru se va atinge cea mai mare 
intensitate şi se va da naştere 1) celui mai intens câmp electric, 2) celui mai 
scurt puls de radiaţii de energie înaltă, în domeniul zepto-yoctosecundei, 3) 
electronilor şi particulelor cu energie ultrarelativistă. Având aceste 
caracteristici formidabile, laserul şi-a anunțatintrarea în Fizica Nucleară, 
Electrodinamica Cuantică Nonliniară, Fizica Vidului şi în viitorul domeniu al 
Fizicii Cosmologiei şi Extradimensiunilor. 
 
Datorită experienţei sale de lungă durată în domeniul Fizicii Nucleare, 
România a fost selectată de Consorţiul ELI pentru a construi primul pilon de 
Fizică Nucleară în domeniul Laserilor. Acest pilon va fi construit în cadrul 
campusului din Măgurele dedicat Fizicii Nucleare şi va beneficia de expertiza 
bine stabilită necesară pentru derularea cercetării în fizica nucleară. 
 
Prin intermediul ELI-NP, ne situăm în prezent în pragul unei renaşteri în 
domeniul Fizicii Nucleare, în care fotonii pot fi de asemenea folosiţi pentru a 
manipula direct, pentru a excita şi chiar pentru a transforma structura 
nucleară precum şi pentru a furniza noi metode de a tria şi a trata deşeurile 
nucleare, pentru a proteja mediul. Fără îndoială, ELI-NP va conduce la 
depăşirea unei noi frontiere în domeniul ştiinţei dar şi în aplicaţii cu impact 
pozitiv asupra societăţii. 

 


