Secția de Științe Fizice a Academiei Române anunță cu nespusă durere trista veste a
trecerii în veșnicie a Academicianului Ionel-Valentin Vlad, președinte al Academiei Române,
membru al Secției noastre.
Prin dispariția Academicianului Ionel-Valentin Vlad, știința românească pierde un om de
știință autentic, a cărui prezență în viața științifică națională și internațională a reprezentat de
fiecare dată un reper de cultură, de probitate profesională, de spirit înnoitor.
Format la școala marilor profesori Gheorghe Cartianu și Ion I. Agârbiceanu, ale căror
figuri le evoca cu respect și pioșenie ori de câte ori avea prilejul, Academicianul Ionel-Valentin
Vlad s-a remarcat îndeosebi în domeniul opticii. În cadrul Secţiei Laseri a Institutului de Fizică
Atomică a înfiinţat şi a condus Laboratorul de holografie. Împreună cu profesorii, colegii şi
studenţii săi, a obținut rezultate ştiinţifice remarcabile, între care: crearea şi studiul hologramelor
în timp real; realizarea primelor holograme profesionale din ţară; elaborarea primelor aparate de
holografie şi de prelucrare a imaginilor cu laseri din România; realizarea şi studiul unor
dispozitive optoelectronice bistabile pentru prelucrarea paralelă a imaginilor; realizarea unor
sisteme originale de prelucrare optică a informaţiei. Rezultatele cercetărilor sale în domeniile
holografiei, prelucrării optice a informaţiei, opticii nelineare, opticii cuantice, nanofotonicii şi
instrumentelor de măsurare cu laseri le-a făcut cunoscute în numeroase lucrări apărute în țară și
în străinătate, în comunicări științifice prezentate la congrese internaționale, ducând numele
științei românești departe, în lume.
Academicianul Ionel-Valentin Vlad a fost un slujitor devotat al Academiei Române, al
cărui membru a devenit în 1991. În calitatea sa de vicepreședinte (2010–2014) și apoi de
președinte (din 2014) al înaltului for, Academicianul Ionel-Valentin Vlad s-a dedicat ca nimeni
altul promovării prestigiului instituției academice în țară și peste hotare. Sub directa sa
coordonare au fost realizate lucrări care vor rămâne peste timp repere de seriozitate, de
implicare, de profesionalism: Strategia de dezvoltare a României pe următorii 20 de ani, noua
Lege a Academiei Române, punerea bazelor Școlii doctorale în Academia Română ș.a.
Pentru întreaga sa muncă depusă în slujba științei românești, Academicianul Ionel-Valentin
Vlad a fost distins, de-a lungul anilor cu însemnate ordine și medalii române și străine, între care
Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler (2013) și de Ofițer (2015), Decorația
„Coroana României” în grad de Comandor (2014), Medalia „Dimitrie Cantemir”, cea mai înaltă
distincţie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2013) ș.a., recunoașteri ale unui autentic savant.
Prin dispariția Academicianului Ionel-Valentin Vlad, știința românească pierde un
reprezentant de marcă, iar Academia Română pe unul dintre cei mai activi și devotați membri ai
ei.
În aceste clipe de dureroasă despărțire, suntem alături de familia greu încercată și o
asigurăm de întreaga noastră compasiune.
Dumnezeu să-l aibă în pacea Sa veșnică !
Membrii Secției de Științe Fizice a Academiei Române

