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Dr. hab. Dormidont ŞERBAN 
la 75 de ani

(n. 22 februarie 1939 s. Bulbocii-Vechi, r-nul 
Soroca)

Fizician, domeniul ştiinţifi c: materiale pen-
tru fotovoltaică şi fotonică. 

Doctor habilitat în ştiinţe fi zico-matematice 
(1996), profesor universitar (2003). 

Este descendentul unei familii de învăţători 
originare din satul Bulbocii-Vechi, raionul Soroca. 
Rânduiala vieţii a fost însă de aşa natură că şcoala 
medie a absolvit-o departe de Moldova – în Siberia, 
în regiunea Kurgan, orăşelul Baturino, în 1956.

În acelaşi an, revenind la baştină, îşi începe stu-
diile la Universitatea de Stat din Chişinău, unde se 
manifestă multilateral.

În 1961 a absolvit Facultatea de Fizică şi Mate-
matică, Secţia fi zică, fi ind ulterior angajat la Univer-
sitate, în calitate de laborant superior în Laboratorul 
de cercetări ştiinţifi ce în Fizica Semiconductorilor, 
tocmai fondat pe lângă Catedra de electrofi zică. Ac-
tivează în cadrul laboratorului în calitate de inginer-
constructor şi cercetător ştiinţifi c inferior până în 
anul 1968, când este mobilizat în rândurile armatei.

În 1974, se angajează la Institutul de Fizică Apli-
cată al AŞM ca inginer în Laboratorul de Fenome-
ne Cinetice în semiconductori, unde începe lucrul 
asupra tezei de doctor. În anul 1977, se transferă 
în Laboratorul Cercetări Ştiinţifi ce în Fizica Semi-
conductorilor, USM, unde activează în funcţiile de 
cercetător ştiinţifi c superior, coordonator principal 
şi şef de laborator până la revenirea, prin transfer, 
în anul 2005, în IFA AŞM, în calitate de director-
adjunct pe probleme ştiinţifi ce. În prezent este cerce-
tător ştiinţifi c principal în cadrul Laboratorului Ma-
teriale pentru Fotovoltaică şi Fotonică, IFA AŞM.

În 1978, în urma colaborării ştiinţifi ce efi ciente 
dintre IFA şi USM, susţine teza de doctor în ştiinţe 
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fi zico-matematice cu tema „Realizarea şi cercetarea 
heterojoncţiunilor ZnTe-ZnSe şi CdTe-ZnSe cu me-
morie optică şi proprietăţi de comutare” sub condu-
cerea eminentului savant Victor Kovarski din IFA 
şi a profesorului Alexei Simaşchevici din USM. În 
1996 susţine teza de doctor habilitat în ştiinţe fi zico-
matematice cu tema „Cercetarea proceselor fi zice în 
heterostructurile neideale de tip conductor/izolator/
semiconductor şi utilizarea lor practică”, iar în 2003 
obţine titlul de profesor universitar.

Rezultatele cercetărilor efectuate de profesorul 
D. Şerban în scopul realizării convertoarelor foto-
voltaice cu efi cienţă înaltă şi rezistente la radiaţia 
ionizantă, pe baza unor categorii diferite de materi-
ale semiconductoare In2O3:SnO2(ITO), CdTe, InP, 
Si, cuprind:

- elaborarea tehnologiei de obţinere a cristalelor 
şi straturilor subţiri ale compuşilor semiconductori 
de tipul II-VI şi ale soluţiilor solide în baza lor;

- elaborarea tehnologiei de obţinere a hetero-
joncţiunilor în diverse variante – metal/semiconduc-
tor, metal/dielectric/semiconductor, semiconductor/
dielectric/semiconductor în baza compuşilor de tip 
II-VI şi III-V;

- determinarea mecanismului de transport al pur-
tătorilor de sarcină în heterojoncţiunile indicate şi 
determinarea diagramelor energetice respective;

- obţinerea în premieră a electroluminescenţei de 
injecţie a purtătorilor minoritari în materialele II-VI 
şi demonstrarea posibilităţii injecţiei în componenta 
cu bandă largă a heterojoncţiunii;

- demonstrarea posibilităţii dirijării proprietăţilor 
heterojoncţiunilor sub infl uenţa radiaţiei laser;

- elaborarea metodelor de depunere în diverse 
medii a straturilor subţiri ITO cu conductibilitate 
metalică şi transparenţă în regiunea vizibilă a spec-
trului până la 95%;

- stabilirea condiţiilor de dirijare cu limita de ab-
sorbţie fundamentală a acestor straturi;

- elaborarea tehnologiilor low-cost de prepara-
re a convertoarelor fotovoltaice pe baza compuşilor 
ITO, InP, CdTe, Si cu structuri diferite ale barierei 
de potenţial; 

- determinarea proprietăţilor electrice, fotoe-
lectrice, optice şi luminescente ale componentelor 
structurilor şi ale structurilor înseşi;

- stabilirea mecanismelor de trecere a curentului, 
ale proceselor de generare şi recombinare în aceste 
structuri la acţiunea luminii, temperaturii şi a altor 
factori externi;

- realizarea modelelor de laborator ale dispo-
zitivelor semiconductoare (celule solare, elemente 
bistabile, celule de memorie, convertoare de radia-
ţie infraroşie în regiunea vizibilă şi alte dispozitive 
optoelectronice), care demonstrează perspectivele 

aplicării structurilor SIS cercetate în domeniul elec-
tronicii semiconductorilor.

Activitatea ştiinţifi că a profesorului D. Şerban 
poartă amprenta unui devotament complet fi zicii 
semiconductorilor. Păşind pe urmele iluştrilor săi 
dascăli – profesorul Mihail Kot şi academicienii 
Alexei Simaşchevici şi Victor Kovarski, a venit cu 
propria contribuţie în acest domeniu foarte impor-
tant al fi zicii. Rezultatele activităţii sale ştiinţifi ce 
sunt refl ectate în 233 de publicaţii, precum şi în 12 
brevete de invenţie.

Pe parcursul anilor 1986-2009, a fost executant 
responsabil al lucrărilor de cercetare în cadrul prog-
ramelor tehnico-ştiinţifi ce guvernamentale legate 
de utilizarea surselor netradiţionale de energie, în 
particular, de energetica solară. Fructuoasă este co-
laborarea colectivului condus de dl D. Şerban cu 
colegii din alte instituţii de cercetare din Moldova, 
precum şi din Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Sankt 
Petersburg, Kiev, Moscova etc. Ea însumează atât 
efectuarea cercetărilor în comun, cât şi lucrări des-
făşurate în bază de contract la comanda diverselor 
centre ştiinţifi ce şi întreprinderi de producţie.

Importanţa cercetărilor ştiinţifi ce şi valoarea re-
zultatelor obţinute au fost recunoscute prin decer-
narea în 1989 unui grup de savanţi, între care şi lui 
D. Şerban, a Premiului de Stat în domeniul ştiinţei 
şi tehnicii pentru ciclul de lucrări „Elaborarea teh-
nologiei, cercetarea în complex şi utilizarea compu-
şilor AIIBVI şi a structurilor pe baza lor”. 

Autoritatea de care se bucură în rândurile comu-
nităţii ştiinţifi ce este confi rmată de numirea sa în ca-
litate de membru al Consiliilor ştiinţifi ce specializa-
te pentru susţinerea tezelor de doctorat în domeniul 
ştiinţelor fi zico-matematice, de membru al Comisi-
ei de experţi din cadrul Consiliului Naţional pentru 
Acreditare şi Atestare, Consiliului Suprem pentru 
Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, este preşedintele 
Seminarului de profi l pe lângă IFA, AŞM.

Concomitent cu activitatea ştiinţifi că, profesorul 
D. Şerban s-a arătat preocupat şi de munca didactică. 
A elaborat şi ţine cursuri normative şi speciale pen-
tru studenţi, a publicat un şir de lucrări ştiinţifi co-
 metodice. Pe parcursul anilor, a exercitat conduce-
rea ştiinţifi că a 3 teze de doctorat, a fost conducător 
ştiinţifi c al unui impunător număr de teze anuale, de 
licenţă şi masterat, elaborate de studenţii Catedrei 
de fi zică aplicată şi informatică, USM.

Apreciem mult onestitatea şi sinceritatea sa, in-
teligenţă, erudiţia în cele mai diverse domenii ale 
cunoaşterii!
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