APRECIERE EUROPEANĂ A FIZICII ROMÂNEŞTI
Prof. dr. Nicolae‐Victor Zamfir, membru corespondent al Academiei Române,
a fost ales Fellow of the European Physical Society

Prof. dr. Nicolae‐Victor Zamfir, membru corespondent al Academiei Române, a fost ales în
data de 27 martie 2015, Fellow of the European Physical Society, cea mai prestigioasă şi
selectivă organizație a fizicienilor din Europa.
În prezent, European Physical Society reuneşte un număr de 80 de membri onorați cu
statutul EPS Fellow, personalități ştiințifice de anvergură mondială, cu merite
excepționale în cercetare, industrie sau învățământul superior, între care se află reputați
specialişti deținători ai Premiului Nobel. Prin alegerea sa ca Fellow EPS, profesorul
Nicolae‐Victor Zamfir devine singurul reprezentant al României în acest grup al elitei
fizicienilor din Europa.
Consiliul EPS acordă acest titlu european prof. Zamfir pentru importanta sa contribuție
ştiințifică în domeniul structurilor nucleare, pentru leadership academic, precum şi pentru
serviciile aduse Diviziei de Fizică Nucleară, în special pentru rolul decisiv în construirea
ELI‐NP în România.
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Prof. dr. Nicolae‐Victor Zamfir este Director General al Institutului de Fizică și Inginerie
Nucleară „Horia Hulubei“ (IFIN‐HH) și Directorul Proiectului European ELI‐NP, proiect
științific de importanță strategică europeană, dezvoltat pe platforma de cercetare și
învățământ de la Măgurele şi care se află într‐un stadiu avansat de realizare.
Activitatea sa ştiințifică este reflectată în cele peste 250 de lucrări publicate în reviste de
prestigiu, indexate în baza de date Web of Science, dintre care mai mult de jumătate au
fost publicate în cele mai importante reviste ale Societății Americane de Fizică: Physical
Review Letters, cu un factor de impact FI=8 (18 lucrări) și Physical Review C (131 de
lucrări) şi care s‐au bucurat de peste 4200 de citări în literatura de specialitate, excluzând
autocitările.
Alegerea prof. dr. Nicolae‐Victor Zamfir onorează Academia Română şi mediul ştiințific şi
universitar românesc, confirmând astfel valoarea internațională a activității sale științifice,
pedagogice şi manageriale.
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