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Am subliniat faptul că Extreme Light Infrastructure (ELI) este un deschizător de 
drumuri pentru ştiinţa secolului 21. Şi aceasta în primul rând pentru că ELI va 
aduce schimbări în modul în care se realizează în prezent cercetarea ştiinţifică 
fundamentală stabilită în secolul 20 prin extrapolarea tehnologiei actuale la 
dimensiuni tot mai mari. Un exemplu este acceleratorul pentru investigarea 
fenomenelor de energii înalte, care este marca cea mai de succes a 
instrumentului de cercetare al Secolului 20. ELI va căuta moduri radical diferite 
de cercetare în domeniul fizicii fundamentale, cu ajutorul fotonilor în locul 
particulelor încărcate accelerate. În al doilea rând, ELI, spre deosebire de multe 
alte instrumente ştiinţifice de anvergură, nu va avea doar rol de analiză ci şi de 
sinteză, cu includerea multor discipline precum fizica energiilor înalte, fizică 
nucleară, fizica plasmei, fizica stării solide, chimie, biologie, medicină, inginerie 
nucleară, etc. şi va servi mai degrabă la integrarea acestor discipline disparate în 
loc să se concentreze asupra uneia singure. În al treilea rând şi în mod 
semnificativ, ELI presupune o nouă participare din partea unei regiuni geografice 



care nu a mai găzduit niciodată o infrastructură ştiinţifică internaţională de mare 
anvergură. Acest lucru nu este semnificativ doar din punct de vedere geopolitic, 
ci aduce şi un aport benefic prin posibilitatea unor noi deschideri, conducând 
către noi oportunităţi de dezvoltare revoluţionară. 

Ştiinţa ELI a fost concepută în baza recomandărilor ştiinţifice a ELI SAC 
[1], care a recunoscut patru misiuni ştiinţifice ale ELI: Fizica în câmpuri extreme, 
fascicule accelerate cu ajutorul laserului, fizică fotonucleară, şi fizica laserilor în 
atosecunde.   S-a dovedit faptul că Pilonii ELI constau într-adevăr din cele patru 
misiuni ştiinţifice şi că fiecare Pilon se axează, până în prezent în trei ţări (Cehia, 
România şi Ungaria), pe fiecare dintre cele trei misiuni, în afară de fizica în 
câmpuri extreme. Pilonul referitor la fizica în câmpuri extreme va fi avut în vedere 
în anul 2012. Atingerea unor intensități cât mai mari este principala direcţie ELI. 
Aceasta va permite explorarea frontierelor fizicii în cele patru misiuni de mai sus. 
Dincolo de aceasta, conform Conjecturii care leagă intensitatea de durata 
pulsului, cele mai scurte pulsuri de radiaţie provin de la cea mai mare intensitate 
a laserului sursă [2]. De aceea învăţăm acum că disciplina opticii ultrarapide şi 
cea a fizicii în câmpuri extreme sunt interconectate. (Devine de asemenea 
evident faptul că pentru a crea cea mai mare intensitate este nevoie de lasere cu 
energii tot mai mari.) Astfel, cele trei discipline distincte, optica ultrarapidă, fizica 
în câmpuri extreme şi fizica laserilor de mare intensitate sunt interconectate. 
Observăm faptul că pilonul ELI în domeniul fizicii laserilor în atosecunde şi ceilalţi 
piloni sunt în relaţie de interdependenţă prin această Ipoteză.  

Pe lângă toate aceste caracteristici pe care ELI le are în calitate de 
deschizător de drumuri, Pilonul ELI-NP se dovedeşte a fi unic. ELI-NP reprezintă 
Fotonica Nucleară, o nouă disciplină emergentă care va explora şi va controla 
nucleele cu ajutorul fotonilor. Spre deosebire de abordarea standard din 
domeniul fizicii nucleare actuale în care fascicule de particule încărcate 
bombardează alte particule încărcate pentru a revela constintuenții și 
fenomenele care au loc în interiorul acestoracu ajutorul momentelor cinetice mari, 
abordarea noastră se bazează pe fotoni, particule fără masă sau sarcină 
electrică. În cadrul ELI-NP utilizăm atât lasere de mare intensitate cât şi fascicule 
gamma intense, două manifestări ale luminii extreme. Cu acestea va trebui să 
începem să explorăm şi să manipulăm nucleele, la fel cum invenţia laserului în 
anul 1960 a dat imediat naştere unei noi discipline: optica şi spectroscopia 
atomilor. “Particulele gama”, neîncărcate, pot penetra nucleul fără a fi deviate de 
interacțiunea coulombiană cu acesta. Acestea pot intra în rezonanţă cu structura 
internă a nucleului dacă energia gama este aleasă în mod corespunzător. Cu 
ajutorul unui laser de mare amplitudine putem fi capabili să excităm şi/sau să 
dezintegrăm nucleul. Pe baza acestor noi instrumente s-au sugerat nenumărate 
idei şi subiecte de cercetare. De exemplu, fasciculul gama de energie reglabilă 
este capabil să excite niveluri nucleare specifice (sau izomeri) astfel încât să 
putem utiliza aceste niveluri ca markeri sau trasportatori de energie, făcând 
posibilă diagnosticarea şi eradicarea cancerului, dând astfel naştere unui nou 
domeniu al medicinii nucleare. Fluorescenţa de rezonanţă nucleară cu ajutorul 
fasciculului gama va fi capabilă să identifice informaţii precise cu privire la 
nucleele dintr-o probă, rapid și la distanță. Ulterior, noi participanţi cu pregătire şi 



experienţă vastă se vor implica în acest domeniu. De asemenea, am început să 
ne dăm seama cum dezvoltările ELI-NP vor aduce speranţe pentru noi clase de 
beneficiari precum pacienţi cu tumori metastazice şi inspectorii nucleari ai IAEA.  

După cum ne-a spus Profesorul S. Gales, impactul progresului în 
domeniul fizicii nucleare se va resimţi pe măsură ce se vor realiza progrese în 
domeniul ingineriei nucleare precum monitorizarea şi gestionarea deşeurilor 
nucleare. De când Fermi a deschis în mod impresionant drumul în domeniul 
energiei şi ingineriei nucleare, au existat puţine descoperiri majore comparabile a 
importanță. Din acest motiv am susţinut ideea importanţei a ceea ce numesc 
domeniul ‘toilet science’ spre deosebire de eforturile tradiţionale predominant în 
domeniul ‘kitchen science’, cel din urmă axându-se pe partea în amonte a 
energiei şi materiei iar primul pe partea în aval. Cu alte cuvinte, primul domeniu 
încearcă să înţeleagă ştiinţa în sensul identificării celei mai bune metode de 
curăţare a ceea ce rezultă în urma energiei nucleare. Doar cu un nou tip de 
abordare precum cea utilizată de ELI-NP şi noile idei şi descoperiri pe care 
aceasta le-ar putea avansa se pot face noi progrese în această direcţie. În 
retrospectiva recentelor dezvoltări catastrofice din sfera reactoarelor nucleare 
după cel mai puternic cutremur înregistrat în istoria Japoniei, consider mult mai 
necesară continuarea urgentă a progreselor în domeniul ‘toilet science’ al 
energiei nucleare. Cercetarea ELI-NP poate aduce o astfel de contribuţie pentru 
societate. 

În concluzie, ELI-NP este un deschizător de drumuri în domeniul fizicii şi 
ingineriei nucleare precum şi în cel al fizicii fundamentale şi aplicaţiilor sale 
diverse. Sperăm ca parteneriatul şi participarea internaţională extinsă să se 
bucure de beneficiul acestui potenţial care va deveni realitate.  
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