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 Albert Einstein (n. 14 martie 1879, Ulm - d. 18 aprilie 1955, Princeton) a fost  un 

fizician teoretician german, apatrid din 1896, elvețian din 1899, emigrat în 1933 în SUA, 

naturalizat american în 1940, profesor universitar la Berlin și Princeton. Autorul teoriei 

relativității. În 1921 i s-a decernat Premiul Nobel pentru Fizică. 

  Cele mai multe dintre contribuțiile sale în fizică sunt legate de teoria relativității  

restrânse (1905), care unesc mecanica cu electromagnetismul, și de teoria relativității 

generalizate (1915) care extinde principiul relativității mișcării neuniforme, elaborând o 

nouă teorie a gravitației. 

  Alte contribuții ale sale includ cosmologia relativistă, teoria capilarității, probleme 

clasice ale mecanicii statistice cu aplicații în mecanica cuantică, explicarea mișcării 

browniene a moleculelor, probabilitatea tranziției atomice, teoria cuantelor pentru gazul 

monoatomic, proprietățile termice al luminii (al căror studiu a condus la elaborarea teoriei 

fotonice), teoria radiației (ce include emisia stimulată), teoria câmpurilor unitară și 

geometrizarea fizicii. 

  Una din formulele sale celebre este E=mc² (apreciată ca cea  

mai faimoasă ecuație a lumii), care cuantifică energia disponibilă  

a materiei. Pe această formulă se bazează atomistica, secțiunea din 

 fizică care studiază energia nucleară. Einstein nu s-a manifestat doar  

în domeniul științei. A fost un activ militant al păcii și susținător al cauzei poporului evreu 

căruia îi aparținea. Einstein a publicat peste 300 de lucrări științifice și peste 150 în alte 

domenii. 



    Copilăria 
 Einstein s-a născut la 14 martie 1879 la Ulm, Germania, într-o familie de evrei nepracticanți, fiul lui 

 Hermann și Pauline Einstein. În 1880 familia lui s-a mutat la München, unde tatăl și bunicul lui și-au 

deschis un mic atelier de produse electrice. Încă de mic Albert s-a manifestat ca un băiat neobișnuit. Nu 

a vorbit până la trei ani, dând impresia că este retardat mintal. Cu toate acestea a reușit să acumuleze o 

serie de cunoștințe numai prin efort individual. Din acest motiv cei de vârsta lui nu îl înțelegeau și îl 

disprețuiau, ceea ce l-a făcut să devină un copil retras. Datorită dificultății de a se adapta la școală 

profesorii l-au considerat un copil problemă, îndărătnic și diferit, care nu vrea  

să învețe. 

  În anul 1884, la vârsta de cinci ani, micul Albert a primitde la tatăl său 

 o busolă care l-a fascinat în mod deosebit, producându-i, cum avea mai  

târziu să declare, „o impresie adâncă și de durată", inspirându-i dorința de 

a cerceta misterele naturii, dorință care îl va urmări toată viața. La insistențele 

 mamei, la 6 ani, Einstein a luat lecții  de vioară. Deși nu era prea pasionat,  

interpreta cu plăcere lucrări ca „Sonata pentru vioară" a lui Mozart. 

  Pe măsură ce creștea, se manifestau tot mai clar înclinația sa către  

dispozitive mecanice și modele fizice, precum și pasiunea sa pentru matematică: 

 înțelegea cu abilitate conceptele ei dificile. 

  Între 1885 și 1888 Einstein a fost trimis la școala elementară catolică din München.  

Deși părinții săi nu erau religioși, ca o contrapondere, tânărul a primit acasă lecții de iudaism. 

 



     Cariera 

Elveția 

 1901: Șomer fiind, caută de lucru. Găsește de lucru ca tutore, meditator și apoi ca profesor la o școală 

privată în Schaffhausen. 

 1902: Einstein primește o slujbă la Institutul de Patente din Elveția (expert tehnic, clasa a III-a).[13] 

 1905: Einstein primește titlul Doctor în Fizică în cadrul Universității din Zürich, în urma unei dizertații 

privind determinarea dimensiunilor moleculare. 

 1906: Einstein avansează profesional ajungând examinator la Biroul de Patente. 

 1908: Obține un post de lector la Universitatea din Berna. 

 1909: Părăsește postul de la Oficiul de Patente deoarece este numit profesor 

 asociat de fizică teoretică la Universitatea din Zürich. 

 1911: Einstein se mută cu familia la Praga și este numit profesor titular la 

 Universitatea Germană de acolo (unde rămâne până în 1912). 

 1912 - 1914: Einstein se mută la Zürich și obține postul de profesor de fizic 

ă teoretică la Universitatea ETH și aceasta la recomandarea Mariei Curie,  

care a remarcat valoarea lucrărilor sale științifice. Aici găsește un mediu favorabil studiilor și cercetărilor 

sale: i se permite să efectueze orice experiment dorește. Berlin 

 1914: Devine director la Institutul Kaiser Wilhelm din Berlin (secția de cercetare în cadrul Academiei 

Prusiene), dar și profesor de fizică teoretică la Universitatea din Berlin, toate acestea la recomandarea 

fizicianului german Max Planck. 

 1917: Este numit director la Institutul Kaiser Wilhelm din Berlin 

 1920: Einstein este numit profesor-invitat la Universitatea din Leiden. 

 1921: 5 mai: este ales membru străin al Royal Society 

  

  



       Princeton 

  1932: Numit profesor la The Institute for Advanced Study, Princeton. 

  1943: Primește funcția de consultant la Divizia de Cercetare și Dezvoltare, secția Muniții și Explozibili  

în cadrul Armatei americane. 
 

       Teoria relativității generalizate 

 Teoria relativității restrânse explică fenomenele ondulatorii, eliminând acțiunea 

 instantanee de la distanță. Prin generalizarea legilor mecanicii  newtoniene și a unor legi 

 ale fizicii, electrodinamica devine relativistă.  

 Dar pentru a pune gravitația in concordanță cu relativitatea a fost nevoie 

 de modificări mult mai profunde ceea ce l-a condus pe Einstein la Teoria relativității  

generalizate. În această teorie, orice viteză de propagare, inclusiv a gravitației, este finită.  

Teoria Relativității Generalizate, asociază timpului spațiul legând coordonatele evenimentelor de timp și 

sudându-le în mod unitar, iar gravitația devine o proprietate a acestui reper spațiu-timp, devenind de fapt o 

deformare a spațiului și a timpului.  

 Teoria Relativității Generalizate a revoluționat gândirea științifică prin negarea existenței unui timp absolut,  

stârnind un ecou uriaș în toată lumea, fiind discutată în contradictoriu în cele mai prestigioase centre științifice ca 

și în cercuri mondene sau în săli de conferințe pentru marele public. A fost combătută cu vehemență de unii, 

dându-se dovadă de cunoaștere superficială. Epoca ce a urmat a fost marcată de interesul pentru această teorie, 

considerată ca răsturnătoare a tuturor legilor mișcărilor și fenomenelor fizice admise ca fundamentale. 
 

         Mecanica statistică 

 Unul din subiectele tratate în Annus Mirabilis 1905 se referă la mecanica statistică. Aceasta, spre deosebire de 

 mecanica clasică, se ocupă de sisteme cu un număr foarte mare de particule, studiind comportamentul mediu al 

acestora și reprezintă un domeniu care abia fusese studiat de Ludwig Boltzmann și Josiah Willard Gibbs. 

 



       Teoria gravitației 
• Sesizând asemănarea dintre curbarea traiectoriei unui obiect aflat într-un sistem de referință care se 

mișcă uniform accelerat și curbarea traiectoriei unui obiect lansat în câmpul gravitațional, Einstein 
trage concluzia că fasciculele luminoase se curbează când se propagă în vecinătatea unui corp ceresc 
cu masă foarte mare, de unde reprezentarea mai greu de înțeles, cum că spațiul însuși ar fi curb. Pentru 
a-și susține teoria relativității generalizate, Einstein a atras atenția că există fenomene care o confirmă. 
Astfel, el a afirmat că frecvența undelor luminoase se modifică atunci când acestea parcurg un câmp 
gravitațional, pentru că orbitele planetelor și sateliților suferă o rotire suplimentară și că razele de 
lumină sunt deviate de la linia dreaptă în vecinătatea Soarelui. 

• Una din consecințele teoriei relativității generalizate o constituie "Curbarea spațiului". 

•  Sesizând asemănarea dintre curbarea traiectoriei unui obiect aflat într-un sistem de referință care se 
mișcă uniform accelerat și curbarea traiectoriei unui obiect lansat în câmpul gravitațional, Einstein 
trage concluzia că fasciculele luminoase se curbează când se propagă în vecinătatea unui corp ceresc 
cu masă foarte mare, de unde reprezentarea mai greu de înțeles, cum că spațiul însuși ar fi curb. Pentru 
a-și susține teoria relativității generalizate, Einstein a atras atenția că există fenomene care o confirmă. 
Astfel, el a afirmat că frecvența undelor luminoase se modifică atunci când acestea parcurg un câmp 
gravitațional, pentru că orbitele planetelor și sateliților suferă o rotire suplimentară și că razele de 
lumină sunt deviate de la linia dreaptă în vecinătatea Soarelui. 

 

      Astronomie 

•  Teoria relativității generalizate a fost confirmată prin diverse observații astronomice. Cea mai 
importantă dintre ele a fost studierea eclipsei totale de Soare din 29 mai 1919, la care a participat o 
echipă condusă de astronomul Sir Arthur Stanley Eddington (care avea să devină unul din susținătorii 
acestei teorii) și care confirmă devierea unghiulară a razelor de lumină în câmpul gravitațional al 
Soarelui. Aceasta a confirmat, cu o precizie de 10 % efectul Einstein și, o dată cu aceasta, a dovedit 
experimental justețea teoriei lui Einstein. 

•  O altă confirmare o constiuie deplasarea spre roșu (către frecvențe mai joase) a liniilor spectrale 
emise de atomi într-un câmp gravitațional intens: "efectul Einstein", similar efectului Doppler. 
Universul configurat de teoriile lui Einstein nu mai este unul cu o metrică euclidiană. Semnificația 
devierii razelor de lumină în câmpuri gravitaționale intense constă în acel nou model al Universului 
înzestrat cu un spațiu cvadridimensional. 

 



•  Contribuțiile lui Einstein determină transformarea rapidă  
cosmologiei (mai ales în perioada 1920 - 1970) într-o ramură  
a fizicii.  

• Astronomii Alexander Friedmann și Georges Lemaître 
au demonstrat, prin anii 1920, că ecuațiile lui Einstein conduc 
la ideea unui Univers aflat în plină expansiune. Încercând să 
obțină modelul unui Univers staționar, Einstein introdusese, 
în cadrul celebrelor sale ecuații de câmp, o constantă cosmologică. Ulterior, observațiile lui Edwin 
Hubble au dovedit contrariul. Einstein recunoaște că a săvârșit o mare eroare și acceptă modelul 
cosmologic al Universului în expansiune, pe care tot el îl preconizase.  

• Ulterior, pe la jumătatea secolului al XX-lea, se va admite teoria Big Bang ca  
explicație a formării Universului. 

 
     Teoria unitară a câmpului 

• Totuși teoria relativității nu este acea teorie fizică universală la care visa autorul  
ei. Einstein a încercat să creeze o teorie fizică capabilă să lege toate câmpurile fizice care există în 
realitate (gravitațional, electromagnetic ș.a.) și să furnizeze o explicație cât mai completă și 
detaliată a imaginii fizice a lumii. El n-a reușit însă să creeze o astfel de teorie.  
 
      Ipoteza fotonică  

 Efectul fotoelectric constituie unul din domeniile tratate în 1905. Pentru a explica acest fenomen, 
care infirma caracterul ondulatoriu al luminii, Einstein explică mecanismul emisiei de electroni 
utilizând ideile recente ale lui Max Planck, folosind termenul de "cuantă" (pachet de energie).  

 

 



• Pentru această lucrare, Einstein va primi Premiul Nobel pentru Fizică. Asta  înseamnă că Einstein a 
primit premiul Nobel nu pentru teoria relativității, ci în calitate de părinte al mecanicii cuantice. 

•  Einstein emite o ipoteză revoluționară asupra naturii luminii, afirmând că,  
în anumite circumstanțe determinate, radiația electromagnetică are o natură corpusculară (materială), 
sugerând că energia transportată de fiecare particulă a razei luminoase, pentru care a introdus denumirea 
de foton, ar fi proporțională cu frecvența acelei radiații. De fapt, primul care a demonstrat teoretic că 
radiația electromagnetică este emisă în cantități precis determinate (cuante) a fost Max Planck care, în anul 
1900, a descris matematic așa-numita radiație a corpului negru. 

• Această ipoteză contrazicea o tradiție de un secol (este vorba de teoria 
electromagnetică a lui Maxwell), care consideră emiterea energiei luminoase ca pe un proces continuu. 
Aproape nimeni nu a acceptat teoria lui Einstein. Fizicianul american Robert Andrews Millikan, care a 
confirmat experimental teoria un deceniu mai târziu, a fost el însuși descumpănit de rezultat. 

• Einstein, a cărui principala preocupare era să înțeleagă natura radiației  
electromagnetice, a urgentat ulterior dezvoltarea unei teorii care să reflecte dualismul particulă - undă al 
luminii.  
       Mișcarea browniană 

•  Într-unul din articolele publicate în 1905, cu titlul "Mișcarea Browniană", a făcut 
predicții semnificative asupra teoriei emise de botanistul englez Robert Brown privind mișcarea aleatoare 
a particulelor suspendate într-un fluid. Aceste previziuni au fost confirmate experimental.  
      
       Ecuațiile lui Einstein 

  Forma matematică prin care teoria relativității generalizate descrie forța de gravitație o constituie un 
 sistem de zece ecuații numite ecuațiile de câmp Einstein. Acestea au fost descoperite concomitent de 
Einstein și de matematicianul german David Hilbert (1862 - 1943) în anul 1915. Între cei doi savanți a 
avut loc un schimb de idei, care a condus la forma finală a ecuațiilor de câmp ale Relativității 
Generalizate. 
 

 



       Statistica Bose-Einstein  

• În 1924, Einstein primește, din partea fizicianului indian Satyendra Nath Bose, o descriere a unui model statistic prin 
care lumina putea fi asimilată unui gaz. Einstein publică acest rezultat, la care ulterior adaugă și contribuțiile sale, la revista 
Zeitschrift für Physik. Toate acestea conduc la descrierea fenomenului ce apare la temperaturi scăzute, denumit 
condensatul Bose-Einstein și obținut în laborator abia în 1995. Statistica Bose-Einstein mai este utilizată și pentru explicare 
comportamentului bosonilor. 

       Modelul Schrödinger 

•  Einstein propune fizicianului Erwin Schrödinger o aplicație a teoriei lui Max Planck prin a considera nivelul energetic 
al unui gaz privit ca un întreg, fără a lua în considerare fiecare moleculă componentă. Utilizând distribuția Boltzmann, 
Schrödinger descrie proprietățile "gazului ideal semiclasic". 

       Efectul Einstein - de-Haas 

• În 1915, Einstein efectuează, împreună cu fizicianul olandez Wander Johannes de Haas, un experiment prin care să 
pună în evidență comportamentul giromagnetic al electronului. Astfel s-a demonstrat că feromagnetismul se datorează 
impulsului unghiular intrinsec al electronului, denumit ulterior spin. 

       Girocompasul 

•  Einstein a adus îmbunătățiri girocompasului introducând suspensia electrodinamică a giroscopului. De asemenea, 
Einstein a moderat, ca expert, disputa dintre Hermann Anschütz-Kaempfe și Elmer Ambrose Sperry în privința  
patentării girocompasului. În cele din urmă, primul dintre ei a obținut dreptul de autor în 1915. 

 
      Refrigeratorul Einstein 
• Datorită unui accident datorat agentului de răcire din acea perioadă, care era toxic, 
 Einstein și colegul său, Leó Szilárd au experimentat cu alte tipuri de substanțe, mai puțin 
 periculoase.   

• Descoperirea lor a fost patentată pe 11 noiembrie 1930, dar nu a avut prea mare  
succes deoarece între timp, în 1929, a fost introdus freonul ca agent de răcire.  
      Laserul 

  În 1916, Einstein publică un articol în Physikalische Zeitschrift în care, bazat pe 
consecințele legilor radiației lui Max Planck, preconizează pricipiile de funcționare  
ale laserului. În această lucrare introduce conceptele de emisie spontană și emisie  
stimulată. 
 

 



 Difuzia luminii 

 În 1910, Einstein a scris o lucrare despre "opalescența critică" în care tratează efectul de difuzie al luminii în 
atmosferă. Este vorba de acel fenomen explicat și de John W. S. Rayleigh, conform căruia bolta cerească se vede 
albăstruie în timpul zilei și roșcată la crepuscul. 

     Colaborări 

 Împreună cu Conrad Habicht și Maurice Solovine, Einstein înființează "Akademie Olympia". Studiile și lecturile 
includeau: Henri Poincaré, Ernst Mach, și David Hume, autori care au avut o puternică influență științifică și filozofică 
asupra lui Einstein. 

De asemenea, Einstein participă activ la viața științifică internațională. 

  1911: La Bruxelles are loc prima ediție a Conferinței Solvay a Fizicienilor. Einstein constată cu surprindere că este 
cel mai tânăr dintre invitați (avea numai 32 de ani); 

  5 mai 1921: Einstein este ales membru străin al Royal Society; 

  1921: Einstein ține cursuri la Princeton University asupra Teoriei Relativității; 

  1922: Cursuri în Japonia și China; 

  1923: Cursuri inaugurale la viitoarea locație a Universității The Hebrew din Ierusalim; 

  1927: La a cincea Conferință Solvay, discută cu Niels Bohr și pune bazele Mecanicii Cuantice. 
        Cetățenia 

  Einstein primind actul de cetățenie americană din partea lui Phillip Forman  

 De-a lungul vieții sale, fie forțat de împrejurări, fie pentru a-și atinge 
 anumite deziderate, Einstein și-a schimbat cetățenia în mai multe 
 rânduri: 

  14 martie 1879: cetățenie germană în momentul nașterii la  
Ulm (Baden-Wurtenberg) 

  28 ianuarie 1896: Pentru a evita serviciul militar, renunță la cetățenia 
germană (cu aprobarea tatălui) timp de 5 ani este apatrid. 
  21 februarie 1901: I se acordă cetățenia elvețiană pe care o  
pastrează până la sfârșitul vieții. 
 
 

 



 1 aprilie 1911 - 30 septembrie 1912: perioada când deține funcția de șef al Catedrei de Fizică teoretică 

la Universitatea Germană din Praga este asociata cu obținerea cetățeniei austriece 

  aprilie 1914 - martie 1933: deține cetățenia germană, o dată cu deținerea funcțiilor de membru (cu 

drepturi depline) al Academiei Prusace de Științe și de profesor la Universitatea din Berlin până când, 

intrând în conflict cu noua putere nazistă, este nevoit sa părăsească Germania, pierzând cetățenia 

acestui stat 

  1933 - 1940: cetățenie elvețiană 

  1 octombrie 1940: Pe langă cetățenia elvețiană, o dobândește și pe cea americană. 

 Viața de familie 
 În 1903 s-a căsătorit cu sârboaica Mileva Marić, care îi fusese colegă la Politehnica din Zurich ETH. 

Aceasta fusese studentă la matematică iar Einstein o cunoscuse încă din 1898. Au avut trei copii, o fată, 

Lieserl (n. 1902), și doi băieți, Hans Albert (n. 1904) și Eduard (1910). 

 În 1914 cei doi se despart. Einstein se mută la Berlin, iar Mileva și copiii rămân la Zürich. 

 După unii autori, Mileva l-ar fi ajutat pe Einstein în munca  

sa de cercetare științifică. 

 În 1919 încheie divorțul cu prima soție și se căsătorește  

cu o verișoară, Elsa, cu care a trăit până la moartea  

acesteia, în 1936. 

 



            Moartea 

 Din cauza unei boli netratate de o lungă perioadă de timp și refuzului de a i se 

efectua o intervenție chirurgicală asupra arterelor cardiace, Einstein se stinge din viață 

în 1955 în urma unui atac de cord. Conform dorinței sale, marele savant a fost 

incinerat, iar cenușa a fost aruncată într-un râu necunoscut din New Jersey. 

 Înaintea incinerării, patologul Spitalului Princeton, Thomas Stoltz Harvey i-a 

scos creierul, pentru a fi păstrat, fără permisiunea familiei, în speranța că în viitor se va 

descoperi ce l-a făcut pe Einstein atât de inteligent. 

 


