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În ziua de 9 ianuarie 2019 a trecut la cele veșnice domnul academician, profesor universitar doctor Iulian
Văcărel, personalitate marcantă a învățământului superior din Romania, un mare PROFESOR, CERCETĂTOR și
PROFESIONIST în domeniul FINANȚELOR și, mai presus de toate, un mare OM.
Domnul academician Iulian Văcărel s-a născut la 15 noiembrie 1928 în localitatea Vălenii de Munte, unde a
urmat școala primară și gimnaziul. Studiile le-a continuat la Liceul Comercial Spiru Haret din Ploiești și apoi la
Facultatea de Finanțe și Credit din cadrul Academiei de Studii Economice din București, pe care a absolvit-o ca
șef de promoție. În anul 1954 a obținut titlul de doctor la Institutul Economic de Stat din Moscova.
În anul 1954 și-a început cariera universitară la Catedra de Finanțe din cadrul Academiei de Studii Economice
din București, fiind farul călăuzitor pentru mii de „învățăcei” dornici să deslușească tainele finanțelor. Cu o
eleganță greu de egalat, PROFESORUL Iulian Văcărel a fost un exemplu demn de urmat pentru generații întregi
de studenți și doctoranzi. A fost un deschizător de drumuri în studiul și cercetarea în domeniul finanțelor
publice și al asigurărilor, lăsând posterității numeroase lucrări de specialitate. Va rămâne veșnic în memoria
economiștilor și prin publicațiile de specialitate din biblioteca personală transmise cu titlu de donație Bibliotecii
instituției care l-a format și unde și-a desfășurat prestigioasa sa activitate, lucrări înregistrate acum în
patrimoniul bibliotecii drept Fondul Academician Iulian Văcărel.
Chiar dacă activitatea desfășurată în calitate de PROFESOR și CERCETĂTOR în cadrul ASE a fost prima și marea
sa dragoste profesională, domnul academician Iulian Văcărel, ca urmare a profesionalismului și pregătirii
excepționale de care a dat dovadă, a desfășurat și activități în cadrul Ministerului Finanțelor (unde a ocupat
inclusiv funcția de prim adjuct al ministrului) și în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (ca ambasador
extraordinar și plenipotențiar în Belgia și Luxemburg (1978-1987) și reprezentant (de facto) al României pe
lângă Comunitatea Economică Europeană (1978-1986)).
Activitatea profesional-științifică a domnului academician Iulian Văcărel a fost recunoscută atât pe plan
național cât și internațional, fiind distins cu numeroase premii și diplome. Profesionalismul și valorea
cercetărilor științifice ale domniei sale au fost recunoscute de cele mai înalte foruri științifice, drept pentru care
în anul 1994 a devenit membru titular al Academiei Române.
Va rămâne veșnic în memoria celor care l-au cunoscut!
Dumnezeu să îl odihnească în pace!

