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La 1 ianuarie 2019, profesorul universitar, doctorul 
habilitat în științe fi zico-matematice Maria Palistrant, 
consultant al Laboratorului de Fizică Teoretică al In-
stitutului de Fizică Aplicată (IFA) a împlinit onorabila 
vârstă de 85 de ani. S-a manifestat de-a lungul vieții 
ca un cercetător notoriu în domeniul teoriei corpului 
solid și în special al teoriei supraconductibilității, bine 
cunoscută și înalt apreciată de comunitatea științifi că 
autohtonă și de peste hotare.

Maria Palistrant și-a început activitatea în IFA 
în anul 1961 ca doctorand, în 1966 a susținut teza de 
doctor în științe fi zico-matematice, în 1969 a obți-
nut titlul de conferențiar cercetător. Teza de doctor 
habilitat a susținut-o la Institutul de Fizica Teoretică 
„N. N. Bogoliubov” din Kiev, în 1982. Din 1991 este 
profesor universitar.

A activat inițial în sectorul de fi zică statistică al 
IFA al AȘM fondat și condus de academicianul Vse-
volod Moscalenco. Școala ei științifi că s-a ramifi cat 
din tulpina de bază creată de acad. V. Moscalenco și 
s-a formt ca o ramură de sine stătătoare.  Prof. Ma-
ria Palistrant este unul dintre autorii teoriei supra-
conductibilității sistemelor cu două benzi ener-
getice, elaborată pe baza modelului propus de 
acad. V. Moscalenco, dezvoltând și lărgind esențial 
această idee fundamentală. Lucrările doamnei profe-
soare M. Palistrant sunt recunoscute pe plan mondial, 
iar în literatura internațională se consideră drept clasi-
ce. Pe baza acestor lucrări au fost explicate proprietă-
țile termodinamice și magnetice ale compusului inter-
metalic MgB

2
 cu temperatură înaltă de tranziție în faza 

supraconductibilă. De asemenea, a fost demonstrat că 
proprietățile compușilor cu temperatură înaltă de su-

praconductibilitate pe baza de FeAs pot fi  descrise cu 
ajutorul teoriei multibandă a supraconductibilității.

Ca să demonstrăm cât de înalt este apreciată teo-
ria supraconductibilității multibandă voi aminti că la 
Conferința Fizicienilor din România, la 9 septembrie 
2008, primul raport plenar invitat a fost prezentat de 
academicianul V. Moscalenco și a fost dedicat acestei 
teorii. Mai mult ca atât, monografi a scrisă anterior în 
anul 1988 de V. Moscalenco, L. Kon și Maria Palistrant 
în limba rusă, a fost tradusă în limbile română și en-
gleză și editată în limba română sub egida Academiei 
Române. Monografi a a fost publicată în limba engleză 
în format electronic, de asemenea la inițiativa fi zicie-
nilor teoreticieni, colegilor noștri din România, profe-
sorilor  universitari G. Ciobanu și N. Grecu. Lansarea 
monografi ei în cadrul conferinței a fost onorată prin 
prezența elitei fi zicienilor din România. 

Recent a fost publicată online monografi a sem-
nată de Maria E. Palistrant, M. Calalb și V. Ursu Th e 
microscopic Th eory of Magnetic and Superconducting 
Properties of High-T

c
 Anisotropic Compounds, în care 

sunt analizate proprietățile supraconductibile ale sis-
temelor cu dimensionalitate redusă, tranziția de fază 
de la scenariul BCS la scenariul Schaff roth, descrisă 
elaborarea teoriei microscopice a proprietăților ter-
modinamice ale compusului MgB

2
 în aproximația le-

găturii strânse și altele. 
După descoperirea fenomenului supraconducti-

bilităţii la temperaturi înalte, prof. Maria Palistrant 
cercetează proprietăţile oxizilor metalici, supracon-
ductorii fulereni și organici, examinând modelele ce 
iau în considerare particularităţile de bază ale acestor 
substanţe: suprapunerea benzilor energetice la supra-
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faţa Fermi, existenţa particularităţilor Van Hove în 
densitatea stărilor electronice, corelaţiile puternice 
ale electronilor, precum și densitatea scăzută a pur-
tătorilor de sarcină (neadiabacitatea sistemei). Teoria 
supraconductibilităţii construită pe baza acestor mo-
dele conţine rezultate analitice și este adusă la valori 
grafi ce ale diferitor mărimi fi zice, fapt ce oferă posi-
bilitatea de a le compara cu rezultatele experimentale. 
În cercetări se folosește metoda funcţiilor Green și 
tehnica diagramelor şi a calculului numeric.

Prof. Maria Palistrant îmbină cu succes activita-
tea științifi că cu cea de pregătire a tinerilor specialiști 
în fi zica teoretică. A fost expert în Consiliul Național 
pentru Acreditare și Atestare pentru pregătirea cadre-
lor științifi ce, membru al Consiliului științifi c pentru 
susținerea tezelor de doctor în științe la specialitatea 
fi zica teoretică și matematică. A fost conducător ști-
ințifi c la 7 teze de doctor în științe fi zico-matematice, 
discipolii săi continuându-și activitatea profesională 
în cercetare sau educație atât în Republica Moldova, 
cât și peste hotarele ei. Al optulea doctorand va susți-
ne teza de doctor în viitorul apropiat. 

Rezultatele cercetărilor sale au fost reproduse 
în peste 180 de articole științifi ce, toate în reviste de 
specialitate de circulație internațională, în circa 20 de 
monografi i și articole de sinteză, numeroase rapoarte 
și comunicări la conferințe științifi ce internaționale. 

Activitatea științifi că a profesorului Maria Palis-
trant a fost înalt apreciată atât în cadrul Academiei 
de Științe a Moldovei, cât și în țară: i s-a acordat Pre-
miul Prezidiului AȘ a RSSM (1982); Premiul de Stat al 
RSSM în Știință și Tehnică (1987); Medalia „Veteran 
al Muncii” (1990); Diploma de Onoare a Prezidiu-
lui AȘM (1996); Medalia AȘM „Dimitrie Cantemir” 
(2004); Diploma de Onoare a Prezidiului AȘM (2007).

Pe lângă cele realizate, nu pot trece neobserva-
te onestitatea, modestia și inteligența, erudiția sa în 
diverse domenii ale fi zicii teoretice. Este principială, 
echilibrată, se bucură de autoritate și respect din par-
tea colegilor și studenților săi.

În persoana prof. univ. Maria Palistrant avem un 
cercetător cu o activitate științifi că glorioasă, care me-
rită cel mai înalt respect și recunoștință, urări de bine, 
de multă sănătate și de noi performanțe în știință.

La Mulți Ani!
P. S. În articolul dat am folosit citate din omagiul 

adus prof. M. Palistrant acum cinci ani, la cea de-a 
80-a aniversare a sa, de către fratele meu, regretatul 
academician Vsevolod Moscalenco. Prin aceasta este 
motivată semnătura noastră comună.

Academicienii Vsevolod MOSCALENCO 
și Sveatoslav MOSCALENCO
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