PETRE T. FRANGOPOL
(26 mai 1932 Constanţa - 11 decembrie 2020 Bucureşti)
Născut la 26 mai 1933 la Constanța, în perioada 1951-1956 a urmat cursurile Facultății de inginerie
chimică a Universității tehnice din Iași, s-a angajat la Institutul Petrochim din Ploiești și apoi a fost
selecționat de Institutul de Fizică Atomică (IFA) (1956-1957). În perioada de început s-a ocupat cu
punerea la punct a tehnologiei de realizare în țară, la reactorul nuclear VVR-S de la Măgurele, a
Iodului radioactiv I-131. La IFA a promovat toate treptele cercetării științifice, până la cercetător
științific principal I și a fost adjunct (1960-1964), apoi șeful Laboratorului de compuși organici marcați
izotopic (1964-1974). A avut o contribuție semnificativă la proiectarea și punerea în funcțiune (1978) a
Centrului de Producție Radiochimică (CPR), actualul DRMR. A câștigat prin concursuri internaționale
stagii post-doctorale (1969 – 1972) și a fost post doctoral research associate (1971-1972). A lucrat în
Institutul de Fizică Atomică până în 1993.
Petre Frangopol a desfășurat activitate didactică la diferite universități din țară: Universitatea
"Alexandru Ioan Cuza" din Iași (1991-1999), Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad (19971999), Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (1999-2002) și Departamentul de fizică al
Universității Politehnica din București (2002-2004). În perioada cât a lucrat la Iași a contribuit la
crearea secției de Biofizică și a primei secții de Fizică Medicală într-o Universitate românească.
A fost ales din anul 2012 Membru de onoare al Academiei Române - Secția de științe chimice.
A ocupat diverse posturi de consilier după 1995, inclusiv la IFIN-HH.
Între 2012-2016 a fost redactor șef al Revistei de Politica Științei și Scientometrie. Serie nouă. A fost
membru în Consiliul de recenzenți al revistei Scientometrics și membru în colegiile editoriale ale
revistelor Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Scientometrics şi Roumanian Journal of
Chemistry.
Din 1969 a fost, peste 20 de ani, abstractor la Chemical Abstracts Service (CAS), Columbus, Ohio,
SUA și a contribuit decisiv la includerea Revistei de Chimie printre revistele indexate și abstractate de
CAS.
La CNCSIS și-a adus aportul la aducerea pentru prima dată în țară a băncii de date Science Citation
Index publicată de Institute of Scientific Information din Philadelphia – SUA și a contribuit la
dezvoltarea Bibliotecii Institutului de Fizică Atomică, actual Biblioteca IFIN-HH.
Autor sau co-autor a peste 330 de lucrări științifice publicate în periodice românești și internaționale și
al mai multor cărți, a lucrat până în ultima clipă, cu devotament și dăruire.
În anul 2010 profesorului PETRE T. FRANGOPOL i-a fost acordată Diploma de Onoare și Medalia
IFA pentru contribuții privind promovarea valorilor în cercetarea românească.
A încetat din viaţă în ziua de 11 decembrie 2020, la Bucureşti.

