
Akademos

176 - nr. 2 (33), iunie 2014  

Acad. Alexei SIMAȘCHEVICI 
la 85 de ani

(n. 27 iunie 1929, or. Chișinău)
Fizician, domeniul de cercetare: fi zica semi-

conductorilor și energia fotovoltaică.
Doctor habilitat în științe fi zico-matematice 

(1979), profesor universitar (1981), membru co-
respondent (1989) și membru titular al Academi-
ei de Științe a Moldovei (1992).

La 27 iunie 2014 sărbătoreşte frumoasa vârstă 
de 85 de ani distinsul fi zician Alexei Simaşchevici, 
membru titular al AŞM, doctor habilitat în ştiinţe 
fi zico-matematice, profesor universitar, cercetător 
consultant al Institutului de Fizică Aplicată al AŞM 
(IFA). A adus o contribuţie substanţială la consoli-
darea Facultăţii de Fizică a Universităţii de Stat din 
Moldova (USM) şi a IFA, la dezvoltarea fi zicii se-
miconductorilor, la pregătirea specialiştilor fi zicieni 
de înaltă califi care.

S-a născut la Chişinău, într-o familie de intelec-
tuali. În anul 1947 şi-a început studiile universitare, 
iar în 1952 a absolvit Facultatea de Fizică şi Mate-
matică, secţia de fi zică, USM. Între anii 1952-1955 
a făcut doctoratul la Catedra de Fizică experimen-
tală, USM. 

Din capul locului a îmbrăţişat ideile cutezătoare 
în materie de fi zică a semiconductorilor, dovedind o 
pasiune nemărginită pentru această disciplină. Ori-
zontul cultural vast, erudiţia bogată şi intuiţia dez-
voltată i-au permis mereu să aleagă direcţii îndrăz-
neţe şi promiţătoare de cercetare. A început studiul 
compuşilor semiconductori AIIBVI încă pe atunci 
când semiconductorii abia începeau să se afi rme în 
electronică.

Conducător ştiinţifi c i-a fost la început de cale 
renumitul prof. Mihail Kot, fondatorul Catedrei de 
Electrofi zică (în prezent Catedra de Fizica Aplicată 

şi Informatică, USM). Inițial sub conducerea prof. 
M. Kot, iar apoi şi în calitate de şef de catedră la 
USM, Alexei Simaşchevici a participat la organi-
zarea specializării în fi zica semiconductorilor, la 
înzestrarea laboratoarelor de specialitate, la elabo-
rarea şi predarea timp de 40 de ani a cursurilor nor-
mative şi speciale.

A fost mereu preocupat de cercetarea proprie-
tăţilor cristalelor şi straturilor subţiri semiconduc-
toare, pe parcursul anilor accentuându-şi interesul 
asupra cercetărilor heterojoncţiunilor pe baza com-
puşilor AIIBVI. În 1962 susţine la Universitatea din 
Vilnius, Lituania, teza de doctor. 

Între anii 1967-1969 Alexei Simaşchevici a pre-
dat cursurile de fi zică generală la Institutul de Petrol 
din Algeria, unde a editat trei îndrumare metodice 
în limba franceză. După revenire, reîncepe activi-
tatea didactico-ştiinţifi că în cadrul USM. Începând 
cu anul 1967, timp de 28 de ani, a fost şef al Cated-
rei Fizica Semiconductorilor, fi ind totodată condu-
cător ştiinţifi c al Laboratorului de cercetări ştiinţi-
fi ce în fi zica semiconductorilor. În 1979 susţine la 
Sankt  Petersburg teza de doctor habilitat în ştiinţe 
fi zico-matematice, în 1981 i se conferă titlul de pro-
fesor universitar.

Realizările ştiinţifi ce ale Catedrei şi Laborato-
rului de Fizică a Semiconductorilor privind propri-
etăţile semiconductorilor AIIIBV şi AIIBVI şi ale 
heterojoncţiunilor formate pe baza lor sunt bine cu-
noscute şi preţuite în lumea ştiinţifi că. Drept dova-
dă poate servi decizia Academiei de Ştiinţe a fostei 
URSS de a organiza în anul 1974 la Chişinău, sub 
egida Catedrei de Fizică a semiconductorilor USM 
(responsabil A. Simaşchevici) şi a Institutului Fizi-
co-Tehnic „A. F. Ioffe” din Sankt Petersburg, Rusia 
(responsabil J. Alferov), prima Conferinţă unională 
consacrată proprietăţilor heterojoncţiunilor.

În perioada afl ării prof. Alexei Simaşchevici în 
fruntea Catedrei Fizica Semiconductorilor, au fost 
pregătiţi peste 600 de specialişti, o bună parte din 
ei fi ind cetăţeni străini din Vietnam, Algeria, Siria, 
Cuba, Mexic, Germania, Mozambic etc. Colabora-
torii catedrei şi ai laboratorului au susţinut 7 teze de 
doctor habilitat şi peste 50 de teze de doctor în ştiinţe 
fi zico-matematice şi tehnice. Sub conducerea nemij-
locită a prof. Alexei Simaşchevici au fost susţinute 
25 de teze de doctor în ştiinţe. Rezultatele activită-
ţii ştiinţifi ce sunt refl ectate în peste 300 comunicări 
la conferinţe internaţionale şi naţionale, 27 brevete 
de invenţie, circa 600 publicaţii ştiinţifi ce, inclusiv 
patru monografi i, 6 manuale didactice.

Realizările ştiinţifi ce fundamentale, obţinute 
sub conducerea şi cu participarea profesorului Ale-
xei Simaşchevici, pot fi  generalizate în felul următor: 
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este elaborată tehnologia de obţinere a cristalelor, 
straturilor subţiri şi heterostructurilor în baza com-
puşilor II-VI; determinat mecanismul de transport 
al purtătorilor de sarcină prin aceste heterostructuri; 
propuse diagramele energetice respective; determi-
nat spectrul energetic al impurităţilor în compuşii 
AIIBVI şi în soluţiile solide în baza lor şi rolul aces-
tor impurităţi în formarea spectrelor de radiaţie şi ale 
fotoconductibilităţii; studiată electroluminescenţa în 
heterostructurile obţinute şi elaborat un şir de dispo-
zitive optoelectronice (diode luminescente, detectori 
efectivi de radiaţie luminoasă şi ionizantă etc.).

Pentru activitatea-i ştiinţifi că prodigioasă, în 
anul 1983 lui Alexei Simaşchevici i s-a decernat 
Premiul de Stat al Moldovei în domeniul Știinţei şi 
Tehnicii. În anul 1989 acest premiu este decernat 
unui grup de colegi ai săi – o elocventă apreciere a 
şcolii ştiinţifi ce, create de profesorul A. Simaşche-
vici. În anul 1989 prof. A. Simaşchevici este ales 
membru corespondent, iar în 1992 – membru titular 
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ca urmare a re-
cunoaşterii unanime a valorii sale, în 1995, este ales 
academician coordonator al Secţiei Matematice, 
Fizice şi Tehnice a AŞM şi membru al Prezidiului 
AŞM. Din acea perioadă, acad. A. Simaşchevici îşi 
începe activitatea ştiințifi că în cadrul AŞM, stând la 
baza formării unui laborator comun al USM şi IFA 
– de Materiale şi Structuri Pentru Energetica Sola-
ră, activitatea sa rodnică în cadrul IFA perpetuând-o 
până în prezent. În acest interval de timp, în calitate 
de şef de laborator, sau, ulterior, de profesor consul-
tant, acordă o deosebită atenţie dezvoltării cercetări-
lor în domeniul dispozitivelor fotovoltaice. 

Din 2001 este numit director adjunct al Insti-
tutului de Fizică Aplicată al AŞM, iar în anii 2002-
2005 – director interimar al IFA. Deţinând funcţii de 
conducere în cadrul AȘM, iar apoi în IFA, într-o pe-
rioadă destul de difi cilă pentru instituţiile academice 
naţionale, a contribuit esenţial la păstrarea patrimo-
niului material şi intelectual, la relansarea acestora.

Activitatea didactico-ştiinţifi că a acad. Alexei 
Simaşchevici a fost şi este conjugată armonios cu 
activitatea socială. Numeroasele preocupări, cordia-
litatea în relaţiile cu colegii şi tineretul studios, inteli-
genţa, creativitatea şi cunoştinţele temeinice îi permit 
academicianului Alexei Simaşchevici să ocupe bine-
meritat treapta superioară pe scara ierarhică, grea şi 
anevoioasă, a ştiinţei.
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