
Încetarea din viaţă a colegului nostru, academi-
cian Iulian Văcărel, a produs o adâncă durere în
sufletele conducerii Academiei Române, ale mem -
brilor Secţiei de ştiinţe economice, juridice şi
sociologie şi ale membrilor celorlalte secţii
ştiinţifice. Este o pierdere grea pe care o suferă
comunitatea ştiinţifică românească prin dispariţia
uneia dintre cele mai strălucite personalităţi ale
cercetării, cu contribuţii ştiinţifice remarcabile în
domeniul financiar, un vrednic şi important conti -
nuator al prestigioşilor economiști financiari ai
României interbelice, membri ai Academiei
Române: Virgil Madgearu, Victor Slăvescu, Ion
Răducanu, Gheorghe Tașcă și Vintilă Brăteanu,
regretatul Iulian Văcărel având ca trăsături comune
cu aceştia o operă ştiinţifică robustă şi axată pe
apărarea interesului naţional, confruntată cu viaţa
economică reală din România și verificată prin prac-
tica economică. 

Întreaga viaţă a lui Iulian Văcărel a fost dedicată
cercetării ştiinţifice, diseminării cunoş tinţelor
ştiinţifice din domeniul financiar în rândul tinerilor,
precum şi în activitatea economică practică în cali-
tatea sa de cercetător, de profesor şi de demnitar cu
înalte funcţii publice din dome niul financiar. 

După absolvirea liceului din Ploieşti şi a
Facultăţii de Finanţe de la Academia de Studii Eco-
nomice, încă din 1951 a fost cooptat ca asistent la
Catedra de finanţe, iar după susţinerea tezei de doc-
torat la Institutul Economic de Stat din Moscova a
fost promovat în funcţiile de conferenţiar şi apoi de
profesor. În paralel a avut funcţii succesive de se -
cretar general, ministru adjunct şi primadjunct al
ministrului Finanţelor. 

Între anii 1978–1986 a fost ambasador ex -
traordinar şi plenipotenţiar al României în Re gatul
Belgiei și în Marele Ducat al Luxemburgului, având
ca misiune dezvoltarea relaţiilor României cu
Comunitatea Economică Europeană. 

Iulian Văcărel a fost unul dintre primii oameni
de seamă care au netezit calea integrării României în
Uniunea Europeană şi, ca o întâmplare, tot Iulian
Văcărel a fost şi cel care a coordonat lucrarea
colectivă de omagiere a celor zece ani de la aderarea
României la Uniunea Europeană, lucrare intitulată
Cunoaşte România, 2007–2017. 

Ca o recunoaştere a importantelor contribuţii
ştiinţifice concretizate într-un număr mare de cărţi,
tratate, monografii, articole şi lucrări colective,
dicţionare economice şi financiare etc., Iulian
Văcărel a fost primit în Academia Română în martie
1993 ca membru corespondent, iar după un an (în
1994) a devenit membru titular. 

În anul 1995 a prezentat discursul de recepţie
intitulat Economişti financiari – promotori şi
apărători ai interesului național. În cuvântul său de

Academician Iulian Văcărel – personalitate
științifică a domeniului financiar 

86

Acad. Aurel Iancu



87

deschidere la şedinţa solemnă, acad. Dan
Rădulescu, vicepreşedinte al Academiei Române,
preciza: „Prin alegerea acestei teme pentru discursul
său de recepţie, colegul Văcărel a vrut nu numai să
aducă un omagiu binemeritat înaintaşilor, ci, prin
prezentarea activităţii acestora, să ofere generaţiei
care astăzi conduce destinele economiei românești
un exemplu de urmat”. 

În calitate de membru al Academiei Române,
Iulian Văcărel a continuat cu şi mai multă râvnă şi
succes activitatea de cercetare în domeniul relaţiilor
financiare pe plan naţional şi internaţional, iar în
calitatea sa de preşedinte al Comisiei de istorie
economică şi de gândire economică a întreprins și a
coordonat cercetări privind viaţa şi opera a numeroşi
economişti români. 

În afară de calităţile sale intelectuale şi de
creaţie ştiinţifică excepţionale, Iulian Văcărel s-a
caracterizat prin înalte calități umane: o delicatețe

superioară în relațiile cu toți oamenii, o ge -
nerozitate ieşită din comun, o atenţie deosebită
acordată educării tinerelor generaţii, mult tact şi
răbdare în aplanarea unor stări conflictuale şi un
puternic susținător al ade vărului. Toate aceste
trăsături de caracter, precum şi realizările sale pe
plan ştiinţific şi social au făcut ca Iulian Văcărel să
fie respectat şi preţuit de toţi cei care 1-au cunoscut
şi cu care a colaborat. Iulian Văcărel a fost un stâlp
puternic al colectivelor şi instituţiilor în care şi-a
desfăşurat activitatea, inclusiv al Academiei
Române şi al secţiei din care a făcut parte. 

Trecerea lui Iulian Văcărel în eternitate con -
stituie o grea pierdere pentru Academia Română şi
pentru toţi colegii care 1-au cunoscut şi cu care a
colaborat. Din partea conducerii Academiei Române
şi a colegilor din secţie transmit multe condoleanţe
fa miliei îndurerate. Dumnezeu să îl odihnească în
pace!


