
Îndurerată Familie, 

Întristată Adunare, 

 

Academia Română, în ajunul marii sărbători a Naşterii Domnului, a aflat cu 

profundă întristare vestea stingerii din viaţă a Academicianul Ionel-Valentin Vlad,  

Preşedintele înaltului nostru Forum. 

Peste măsură de dureroasă este despărţirea noastră, a tuturor, de 

Academicianul Ionel-Valentin Vlad, personalitate de marcă a fizicii româneşti, ale 

cărui lucrări şi realizări în domeniile holografiei, prelucrării optice a informaţiei, a 

opticii neliniare şi  a instrumentelor de măsurare cu laser sunt apreciate de cei mai 

de seamă specialişti din ţară şi din străinătate.  

Mai presus de toate însă, Academicianul Ionel-Valentin Vlad a fost un 

reprezentant de frunte al Academiei Române.  

 

Din 1991, când a fost chemat mai întâi ca membru corespondent, iar din 2009 

ca membru titular, Academicianul Ionel-Valentin Vlad şi-a contopit întreaga sa 

existenţă cu aceea a instituţiei noastre. Ca simplu membru, mai apoi, între 2010 -  

2014 ca vicepreşedinte, iar din 2014 ca preşedinte al înaltului for, Academicianul 

Ionel-Valentin Vlad a depus toate eforturile pentru bunul mers al Academiei 

Române, pentru afirmarea Forumului nostru pe plan intern şi internaţional.  

Şi-a propus un program îndrăzneţ, ca dimensiuni şi ca importanţă, a cărui 

realizare a urmărit-o permanent. Fie că ne referim la realizarea Strategiei de 

dezvoltare a României pe următorii 20 de ani sau la încheierea unor acorduri 

de lungă durată cu instituţii similare din străinătate, la elaborarea legii noi a 

Academiei Române sau la aniversarea împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea 

Academiei Române, Academicianul Ionel-Valentin Vlad s-a implicat cu 

întreaga sa ştiinţă şi putere. 

  

A fost un exemplu de tenacitate şi devotament pentru instituţia în fruntea 

căreia se afla.   

 

Cu credinţa adâncă în Dumnezeu, cu sprijinul familiei şi colaboratorilor 

apropiaţi,  a încercat să nu se lase copleşit de greutăţi, de boala ce avansa şi pe 

care încerca să nu o „recunoască”, numai pentru a-şi continua activităţile 

numeroase şi tot mai dificile.  

Până în ultima clipă gândul său s-a îndreptat spre Academie, iar ultimele sale 

acte publice au fost legate tot de instituţia noastră: în noiembrie a condus 

delegaţia Academiei în vizita efectuată la Vatican, la întâlnirea cu Sanctitatea Sa 

Papa Francisc, iar în decembrie, deşi bolnav, a ţinut să aducă un omagiu la 

catafalcul Majestăţii Sale Regele Mihai I, la castelul Peleş. 



 

Academicianul Ionel-Valentin Vlad ne-a părăsit înainte de a termina tot ceea 

ce-şi propusese, pentru că mai avea multe de spus şi de făcut, spre binele 

Academiei Române. Prin plecarea sa dintre noi, Academicianul Ionel-Valentin 

Vlad lasă un gol, care va fi greu înlocuit.  

 

Asemenea înaintaşilor săi, George Bariţiu, Dimitre Onciul, Theodor 

Burghele şi Gheorghe Mihoc, Academicianul Ionel-Valentin Vlad se stinge în 

calitatea sa de preşedinte al înaltului for. Şi tot asemenea lor, lasă în urma sa 

exemplul unei vieţi dăruită din plin ştiinţei româneşti şi mai cu seamă Academiei 

Române, pentru că ceea ce l-a caracterizat pe Academicianul Ionel-Valentin Vlad a 

fost pasiunea pentru ştiinţă şi devotamentul pentru Academia Română. 

 

 În aceste clipe de mare durere, asigurăm familia sa îndoliată de întreg 

sprijinul nostru sufletesc. 

 

Rugăm pe bunul Dumnezeu să aşeze sufletul Academicianului Ionel-Valentin 

Vlad în lumina şi liniştea Sa eternă. 

 

Dumnezeu să-l odihnească în pace veşnică ! 

 

Acad. Cristian HERA 

Vicepreşedinte al Academiei Române 

 


