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Fizicianul, doctor în științe fizico-matematice, Ion 

Holban s-a născut la 5 ianuarie 1946 în satul Străisteni, comuna 

Băcioi, mun. Chișinău.  

După absolvirea școlii medii din satul natal, își 

continuă studiile la Facultatea de Fizică și Matematică a 

Universității de Stat din Moldova.  

Urmează studii la Universitatea „M. Lomonosov” din 

Moscova (Institutul Unificat de Cercetări Nucleare), 

specializându-se în domeniul fizicii nucleare și al particulelor 

elementare.  

În 1982 susține teza de doctor în științe fizico-

matematice „Fenomenele de transport în bismut și aliajele în 

bază de bismut”, iar în 1992 i se conferă titlul de cercetător 

științific superior.  

Și-a început cariera știinţifică la Academia de Ştiinţe 

din Moldova în calitate de laborant, ulterior – cercetător 

coordonator (1967–1993). Odată cu instituirea sistemului 

naţional de atestare a cadrelor știinţifice, este desemnat în 

funcţia de șef al Secţiei de știinţe fizico-matematice și tehnice 

din cadrul Comisiei Superioare de Atestare (ulterior reorganizată 

în Consiliul Naţional pentru Acreditare și Atestare), apoi de 

secretar știinţific și șef de direcţie.  

În funcțiile respective se manifestă ca un bun 

organizator al sistemului naţional de atestare a cadrelor 

știinţifice. Fiind un excelent promotor al experienţei avansate în 

domeniu, coordonează conceptualizarea școlii doctorale 

naţionale.  

A fost membru al Comisiei de experți în domeniul 

fizicii la Enciclopedia sovietică moldovenească, secretar 

responsabil la culegerile de articole științifice Fizica 

semiconductorilor cristalini și amorfi și Semimetale și 

semiconductori cu bandă îngustă, redactor-șef al revistei „Fizica 

și tehnologiile moderne”, membru al colegiului de redacție al 

revistelor „Evrika” (Brăila) și „Cygnus” (Suceava), membru al 

Consiliului științific al revistei „Intellectus”. 

A fost autor al emisiunii radiofonice lunare pentru 

elevi „Fizica în jurul nostru”. Este autorul a trei spectacole 

radiofonice despre Giordano Bruno, Johannes Kepler și 

Konstantin Țiolkovski.  

A propus o metodă originală de studiere a fenomenelor 

de transport în semimetale, a alcătuit diferite programe pentru 

computer cu ajutorul cărora sunt simulate fenomenele de 

transport ale purtătorilor de sarcină și ale fenonilor în cristale, 

sunt determinate caracteristicile fizice ale detectorilor 

semiconductori de radiații ionizate. 

Prodigioasa sa activitate de cercetare știinţifică, 

popularizare a științei și publicistică este materializată în peste 

100 de lucrări știinţifice publicate, inclusiv monografii, în 

circa 180 de lucrări de popularizare a știinţei, dar și în peste 

200 de publicații de atitudine civică și publicistică.  

La lucrările sale științifice ce țin de domeniul fizicii 

semiconductorilor, în special de fenomenele de transport, au 

făcut trimiteri cercetători din Olanda, SUA, Rusia, Ucraina, 

Marea Britanie, Turcia.  

Dovadă a talentului de fizician popularizator sunt 

cărţile pe care le-a publicat pe parcursul anilor: Pe 

serpentinele fizicii (1986), Soare, Lună şi Luceafăr (1991), 

Universul. Enciclopedie pentru adolescenți (1998 – în limba 

română, 2001 – în limba rusă), Cosmosul ne cheamă (2013) 

ș.a.  

A fost distins cu diplome de merit ale mai multor 

reviste și ziare din Republica Moldova, Diploma Prezidiului 

Sovietului Suprem al RSSM (1973), Diploma de onoare a 

Comitetului de Stat pentru Televiziune și Radiodifuziune al 

Consiliului de Miniștri al RSSM (1980), Diploma de onoare a 

Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei (1986), Premiul 

Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei (1992, 2002), 

Premiul „Simpatia copiilor” la Salonul Internațional de Carte 

pentru Copii (1999, pentru enciclopedia Universul). 

Deține Medalia „Meritul civic” (2012). Este 

Cetățean de Onoare al comunei Băcioi (2008). 
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Ion Holban este unul dintre puţinii cercetători de la noi 

care îmbină cu succes știinţa și literatura și care găsește legături 

subtile și neașteptate între fizică, astrofizică și literatură, 

contribuind prin aceasta la scientizarea societăţii noastre.  

Tematica abordată de autor cuprinde o arie largă de 

teme axate pe problemele de căpătâi ale omenirii: sensul vieţii, 

rostul învăţăturii și cunoașterii. Deși lucrările publicate de autor 

sunt expuse într-un limbaj accesibil omului de rând, ele poartă 

cu sine concepţii subtile, înveșmântate în frumoase imagini 

literare.  

Valeriu Canţer 
 

  

Cămaşa de oţel este un manual de educaţie a dragostei 

pentru viaţă ce ne este dată o singură dată; pentru pământul ce 

ni-i dăruit pentru a-l sfinţi cu pasul și faptele noastre; pentru 

neamul nostru, pentru grai și pentru toate cele sfinte de la bunul 

Dumnezeu hărăzite oamenilor. O carte despre Dragoste și 

Adevăr, și Credinţă ne îndeamnă să fim prezenţi prin toate și să 

învăţăm de la toate.  

 

Claudia Partole 
 

 

 Se poate de spus că fizicienii, pătrunși de ideile 

lucrărilor dlui Ion Holban, totdeauna vor tinde să aibă un orizont 

de cunoștinţe cât mai larg, iar prin aceasta ei vor putea cu 

ușurinţă migra în orice ramură a știinţei și a economiei 

naţionale.  

Este știut că, pe acolo pe unde ajung ideile fizicii, se 

încetăţenește adevărul știinţei.  

 

Ion Andronic 
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