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Se spune cã dacã nu ai un viitor trebuie sã-l in-
ventezi. Aºa a fãcut profesorul român Mihail
Roco. În America, unde este supranumit 
Dr. Nano, fiind “arhitectul” programului amer-
ican de nanotehnologie, lansat, la sugestia
sa, de preºedintele Clinton în anul 2000. Prin
contribuþia pe care a adus-o domeniului, în
prezent este considerat personalitatea mon-
dialã numãrul 1 în nanotehnologie. Îmbucurã-
tor este faptul cã Dr. Mihail Roco nu ºi-a uitat
rãdãcinile ºi doreºte sã sprijine programul
românesc de nanotehnologie care a început
sã prindã contur din 2010. Domnia sa a vi-
zitat România la sfârºitul lunii ianuarie, pentru
a vedea care este stadiul de dezvoltare al
nanotehnologiilor în þara noastrã, ocazie cu
care am reuºit sã-i luam un interviu, la scurt
timp dupã ce a primit Meritul Academic din
partea Academiei Române. 

Stimate Prof. Dr. Mihail Roco, care 
sunt argumentele care recomandã
transformarea nanotehnologiei din
România într-un domeniu puternic?

PPrrooff..  DDrr..  MMiihhaaiill  RRooccoo: România este o
þarã ce dispune de o importantã putere in-
telectualã. Are tradiþii culturale ºi o tend-
inþã spre analizã si cercetare. Dupã cum
ºtiþi, mai toate societãþile actuale evolueazã
spre societatea cunoaºterii ºi, în acelaºi
timp, nu exista alternativã: dacã nu avan-
sezi cu invãþãmâmtul ºi cu cercetarea

rãmâi numai cu industriile tradiþionale ºi
cu agricultura. În România existã potenþial
pentru îmbunãtãþirea domeniului, dacã se
creeazã un plan strategic ºi diferite plat-
forme care sã utilizeze capacitatea exis-
tentã ºi resursele naturale dintr-un dome-
niu sau altul. 

În România bugetul destinat cercetãrii
este cel mai mic din Europa. În schimb,
nanotehnologiile necesitã o investiþie
pe termen lung ºi o investiþie constantã
ºi consistentã. Cum credeþi cã poate fi
rezolvat acest paradox?

În primul rând nanotehnologia oferã o
metodã mai bunã de folosire a resurselor
pentru cã intersecteazã multe domenii ºi,
o datã dezvoltatã, se poate aplica în multe
altele. Dezvoltarea nanotehnologiei nu
cere în mod necesar o investiþie mare de
capital. Infrastructura existentã se poate
îmbunãtãþi prin adãugarea unor instru-
mente sau grupuri de oameni care sã lu-
creze ca experþi,  fãrã sã fie necesarã o in-
vestiþie foarte mare. Desigur, aceste acu-
mulãri trebuie evaluate de la caz la caz.

Aveþi o experienþã deosebitã în dez-
voltarea de programe strategice, fiind
binecunoscut faptul cã aþi creat progra-
mului naþional de nanotehnologie din
SUA. Cum veþi ajuta colegii din România
pentru a reuºi sã fundamenteze aici un
program de succes?

Deja am început sã mã implic în aceastã
direcþie. Am dezvoltat un plan internaþio-
nal de dezvoltare a nanotehnologiilor pen-
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• Nãscut în 1947, este cetãþean american de origine românã. Diploma de inginer (1970) 
ºi doctoratul (1976) le-a obþinut la Universitatea Politehnicã din Bucureºti, care, 
pe 19 ianuarie 2011, i-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa. Supranumit Dr. Nano, 
lucreazã la National Science Foundation (NSF) ca Senior Advisor pentru nanotehnologie.
Este preºedinte fondator al subcomitetului de nanoºtiinþã, inginerie ºi tehnologie (NSET)
din cadrul Consiliului Naþional de ªtiinþã ºi Tehnologie al SUA (US NSTC) de la Casa Albã,
unde coordoneazã ºi pregãteºte bugetul programului american de nanotehnologie (NNI).
Conduce grupul de nanoºtiinþã ºi inginerie din cadrul NSF. 

• Timp de 8 ani ((22000000--22000088) a coordonat programul privind marile oportunitãþi de 
colaborare între domeniile academic ºi industrie. Profesor, director ºi coordonator de 
programe NSF. A predat la diverse universitãþi ºi institute de prestigiu din Olanda, SUA,
Canada, Japonia ºi Germania.

• Redactor-ºef al Journal of Nanoparticle Research ((11999988--22001100)), editor asociat la Journal of
Measurement Science and Technology ((22000011--22001100)) ºi membru în consiliul editorial al
publicaþiei Nanotechnology Law and Business ((22000033--22001100))..

• De 10 ani, profesorul Mihail Roco semneazã anual, ca autor principal sau editor, rapoarte
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tru urmãtorii 10 ani, în care România a fost
inclusã ºi ea. Important este ca România sã
dezvolte sistemul educaþional, resursa
umanã înalt calificatã, ºi sã construiascã un
plan potrivit condiþiilor interne. În plus,
am vorbit cu diferite persoane cheie despre
folosirea de la distanþã a reþelelor existente
din America, dar decizia ºi lucrul efectiv
trebuie sã fie fãcute de oamenii respons-
abili din fiecare domeniu.

Personal, veþi oferi consultanþã?

O sã ofer consultanþã, dar decizia apar-
þine celor responsabili de dezvoltarea do-
meniului în Romînia.

De unde a izvorât pasiunea dumneav-
oastrã pentru nanotehnologie?

Am avut diferite proiecte de cercetare
unde totdeauna trebuia sa folosesc coefi-
cienþi empirici ºi sã explic ce se întâmplã în
acest domeniu. Am pregãtit propuneri de
cercetare ºi am avut succes, dar succesul era
limitat la un singur proiect ºi atunci m-am
gândit cã cel mai bine e sã schimb sistemul.
La inceput am propus un program la Na-
tional Science Foundation ºi apoi un pro-
gram naþional la Casa Albã. A fost o încer-
care de a avea rezultate generale ºi de a face
legãtura între ºtiinþã ºi aplicaþiile ºtiinþei
într-un mod mai cuprinzator. A fost cãuta-
rea unei modalitãþi de a construi ceva care
are aplicaþii pe un domeniu mai larg. De
exemplu, dacã lucrezi ca profesor într-un

proiect, dezvolþi poate un program sau
ceva care este folosit de câþiva oameni. În
situatia cuprinzãtoare, conceptele sunt fo-
losite deja de sute de mii de oameni. Dupã
ce programul pe care l-am propus a fost in-
ceput în SUA, a fost ulterior folosit ca un
model, într-o formã sau alta, cam în 60 de
alte þãri, devenind de fapt un program in-
ternaþional, cu definiþii ºi obiective co-
mune. A fost un efort sã pãrãsesc universi-
tatea, pentru cã este un loc plãcut, unde
faci tot timpul cercetare ºi educaþie, dar
prin ce am realizat am avut un impact mai
substanþial asupra unei comunitãþi mult
mai mari.

Este nanotehnologia 
o ºtiinþã interdisciplinarã?

Nanotehnologia, prin natura ei, este in-
terdisciplinarã pentru cã lucreazã direct cu
atomii, moleculele ºi diferite componente
ale materialelor. La nivelul acesta, fenome-
nele electrice, fizice, biologice coexistã ºi nu
se pot studia individual. Aºa cã este o ne-
cesitate, în primul rând, în nanotehnologie,
sã fi interdisciplinar. Din alt punct de ve-
dere, toate dezvoltãrile se pot aplica în di-
ferite domenii ºi în diferite discipline. Spre
exemplu, dacã dezvolþi o nouã metodã de
asamblare a moleculelor se poate aplica la
metale, la polimeri. Aplicaþiile nu sunt li-
mitate numai la o singurã linie de produse.

Este o ºtiinþã interdisciplinarã, dar nu
numai. Poate ºi un alt fel de ºtiinþã...

Cred cã în viitor, pe termen lung, în-
vãþãmântul o sã renunþe la multe discipline
care se ocupã de un domeniu limitat al ºti-
inþei ºi ingineriei ºi o sã le abordeze inter-
conectat sau în ansamblu. Nanotehnologia,
nanoºtiinþa ºi nanoingineria oferã metode
ºi un domeniu pentru atingerea unui astfel
de obiectiv. În cercetare lucrãrile sunt deja
interdisciplinare. În învãþãmânt, lucrurile
merg mai încet ºi sunt incercari în anumite
institutii. Unele ºcoli au creat colegii numai
pentru nanoºtiinþã, construite din start pe
ideea potrivit careia nu avem multe disci-
pline pentru a împãrþi ºtiinþa.

Care sunt perspectivele nanotehnologiei
în România, þinând cont ºi de faptul cã
în aceastã perioadã se deruleazã un
studiu (NANOPROSPECT,  coordonat de
IMT Bucureºti) de evaluare a potenþialu-
lui sãu ºi de identificare a celor mai
bune domenii de creºtere ?

În România existã perspective de îm-
bunãtãþire ºi dezvoltare a nanotehnologiei
pentru cã în ultimii ani s-a creat o reþea a
domeniului, exista o colaborare buna cu
Comunitatea Europeanã, care ajutã dez-
voltarea proiectelor de anvergurã, ºi exista
ºi  interes intern pentru schimbarea sis-
temului educaþional. Iar industria se poate
dezvolta întotdeauna dacã se dezvolta si-
multan cercetarea ºi educaþia.

Unde credeþi cã se vor afla 
nanotehnologiile peste 10 ani? 
Care va fi impactul lor în societate?

În producþia de materiale nanotehno-
logiile vor intra în aproape toate industri-
ile. Am fãcut ºi o estimare: nanotehnolo-
giile vor contribui la produse de 3 trilioane
de dolari anual în lume pânã în 2020, când
o sã terminãm faza a doua de creare a plat-
formelor de integrare a diferitelor rezultate
ºtiinþifice. Faza I, corespunzatoare perioa-
dei 2000-2010, a fost, mai degraba, una de
creare a bazei ºi a componentelor. Acum
avansãm în direcþia construcþiei de plat-
forme noi, iar cele mai bune aplicaþii vor fi
destinate creºterii productivitãþii, îmbu-
nãtãþirii sãnãtãþii ºi dezvoltãrii durabile.
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sau documente emise de Consiliul Naþional de ªtiinþã ºi Tehnologie de la Casa Albã (“Re-
gional, State, & Local Initiatives in Nanotechnology”, NSTC – 2010, “NNI Supplemental
Budget to FY 2009-2010 Presidential Budget Request”-2008, “NNI Strategic Plan”-2007,
“Nanotechnology – Shaping the world atom by atom”-2000, “Nanostructure Science and
Technology”-2000, “Nanotechnology Research Directions”-2000).

• În 20 de ani de activitate, ca profesor, cercetãtor ºi inventator a primit aproape 60 de dis-
tincþii ºi premii internaþionale, dintre care amintim: Carl Duisberg Award (1979, Germania),
“US Engineer of the Year” (1998, 2004), „J. Robert Oppenheimer Award“ (2000), Distin-
guished Service Award of the National Science Foundation (2001), “Best of Small Tech
Awards: Advocate of the Year” (2001), World Technology Leader – “Scientific American
Top 50 in 2004”, “2005 NASA Innovator Award”, Nanotechnology Hall of Fame (2006),
“Medal of Excellence for Outstanding Contributions in Science, Engineering and Technol-
ogy Management” (2007) – medalie primitã la International Annual Meeting of Society for
Science and Technology Management, in Portland, Oregon), “The Adams Distinguished
Award - 2007” (“Possibilities for Future Nanotechnology Development”, Purdue University),
“National Materials Advancement Award - 2007” – premiu acordat de Federation of Mate-
rials Societies, Washington). 


