MESAJ DE CONDOLEANŢE
CĂTRE
ACADEMIA ROMÂNĂ LA ÎNCETAREA DIN VIAŢĂ A
ACADEMICIANULUI IONEL-VALENTIN VLAD

DEMN PREZIDIU AL ACADEMIEI ROMÂNE,

Asociațiunea Transilvană pentru Literatura și Cultura Poporului Român ASTRA
este profund îndurerată de încetarea din viaţă a celui care a fost Academicianul
IONEL-VALENTIN VLAD, preşedintele Academiei Române. Academicianul IONELVALENTIN VLAD a fost o personalitate de mare forță a ştiinţei, educației și culturii
româneşti, un pionier în domenii de vârf şi de avangardă ale fizicii (laseri,
holografie, optică), o autoritate de mare prestigiu, larg recunoscută pe plan
naţional şi internaţional. Cercetător științific recunoscut ,professor universitar ,
om de ştiinţă de valoare incontestabilă, autor al unei opera științifice prodigioase,
Vicepreședinte (2010-2014) şi Preşedinte al Înaltului for academic (din 2014),
Domnia Sa face parte dintr-o pleiadă de savanţi şi oameni de ştiinţă români, care
şi-au adus o importantă contribuţie la progresul ştiinţei și culturii şi la evoluţia
cunoaşterii în epoca contemporană.

Pierderea sa este ireparabilă pentru cel mai înalt for de ştiinţă şi cultură al
României, Academia Română, pentru ştiinţa, cultura şi civilizaţia națională.
Pentru Asociațiunea Transilvană pentru Literatura și Cultura Poporului Român
ASTRA, a fost o onoare şi un privilegiu ca profesorul şi academicianul IONELVALENTIN VLAD să facă parte şi dintre membrii săi, cu statutul de membru de
onoare.S-a implicat în activitatea acestei vechi societăți culturale (înființată la
1861), participând la adunările ei generale și sprijinind organizarea unor
manifestări științifice și culturale.
Avea o noblețe rar întâlnită, susținută prin câteva virtuți pe care regretatul
mentor le cultiva prin vocație: modestia, sensibilitatea interioară, eleganța
atitudinală , simplitatea și rafinamentul în relațiile cu cei din jur. Era și va rămâne
un adevărat model, nealterat de niciuna din formele de societate, un OM scris cu
majuscule. Astriștii îi sunt recunoscători și îi mulțumesc.
La plecarea dintre noi a ilustrului savant şi academician IONEL-VALENTIN VLAD,
transmitem Academiei Române şi familiei îndurerate sincerele noastre
condoleanţele
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace şi să-l aşeze între Cei Drepţi!
Sibiu, 26.12.2017
Prof. univ. dr. Dumitru ACU
Preşedintele Asociațiunii ASTRA

