26.04.1930 – 11.08.2020
A plecat dintre noi, Prof. OLIVIU GHERMAN
Profesor OLIVIU GHERMAN s-a născut în 26 aprilie 1930, în satul Mihai Viteazu, județul Cluj,
România. A obținut Licența în Științe în Fizică și Matematică în 1952 la Universitatea „BabeșBolyai” din Cluj. In 1957 Și-a luat doctoratul în fizică și matematică, sub indrumarea Acad. Prof.
Șerban Ţiţeica, la Universitatea din București. Din 1958 până în 1960 a lucrat ca specialist la
Agenția Internațională pentru Energie Atomică, Viena.
În 1965, Prof. OLIVIU GHERMAN ajunge decan al Facultăţii de Fizică din Cluj, iar în 1966 se mută
la Universitatea din Craiova, unde este prorector până în 1968. Între 1972 şi 1974, a fost decan al
Facultăţii de Chimie din Craiova. Din 1973, a fost cercetător principal la Centrul Internaţional de
Fizică Teoretică din Trieste (Italia).
În perioada 1991-1993 a fost președintele Consiliului Științific al Institutului de Fizica Atomica,
București. A publicat 16 articole științifice în reviste de specialitate românești (Revue Roumaine de
Physique, Revue d’Optique etc.), 21 de articole științifice în reviste de specialitate străine (Physics
Letters, Journal of Mathematical Physics etc.), 8 manuale și tratate dintre care 6 tratate au fost
publicate în străinătate.
Din septembrie 2001, profesorul OLIVIU GHERMAN a fost ambasadorul extraordinar și
plenipotențiar al României în Franța. Din 2003 până în 2005 a fost reprezentantul statului român la
Agenția Internațională pentru Energie Atomică, Viena. Profesorul OLIVIU GHERMAN este
profesor de onoare al Universității din Craiova, iar în 1995 i-a fost acordat titlul de Doctor Honoris
Causa al Universității de Stat din Republica Moldova.
În anul 2010 profesorului OLIVIU GHERMAN i-a fost acordată Diploma de Onoare și Medalia IFA
cu ocazia aniversării vârstei de 80 de ani, pentru contribuția deosebită în domeniul fizicii.
Fizica românească a pierdut nu doar un specialist de excepţie, dar şi un creator de şcoală.
În aceste momente de mare tristețe, Institutul de Fizică Atomică transmite condoleanțe și compasiune
familiei îndurerate.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

