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PERSONALITĂȚI  CU CARE NE MÂNDRIM 

 

 
 

Foto  : Academician  Ionel HAIDUC 

Filiala Județeană Cluj a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în 

Rezervă și în Retragere organizează, în fiecare lună,  aniversarea membrilor 

filialei care împlinesc un număr rotund de ani, multiplu de cinci. O astfel de 

manifestare, care  a avut loc recent, se înscrie în rândul evenimentelor mai 

deosebite, deoarece printre cei aniversați s-a aflat academicianul Ionel 

HAIDUC, la împlinirea frumoasei vârste  de optzeci de ani.  Domnia sa este 

una dintre personalitățile cu care noi ne mândrim, fiind colonel în rezervă și 

membru al filialei noastre. Cu acel prilej, i s-a acordat o diplomă aniversară din 

partea conducerii Filialei, ne-am întreținut într-o atmosferă cordială și am putut 

cunoaște  mai bine dimensiunile personalității domnului academician.  

Am aflat că, domnia sa s-a născut la Cluj în data de 09.05.1937. Este 

licențiat în chimie din anul 1959, când a absolvit facultatea de  profil a 

Universității ”Babeș - Bolyai”, iar din 1964  este doctor în chimie, titlu obținut 

cu teza ”Chimia polimerilor anorganici și silico-organici”. A urmat, apoi, 

studii post-doctorale în S.U.A., în anii 1966-1968 și 1971-1972 . 

La facultatea de chimie a  Universității ”Babeș - Bolyai”, a urcat toate 

treptele didactice profesionale, de la cea de șef de laborator  până la cea de 

profesor universitar, remarcându-se ca un  cadru didactic foarte competent și 

inovativ. Totodată, în perioada 1992-2005, în șaptesprezece situații  diferite, a 
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avut statutul de ”visiting professor”, pe durate succesive de câteva luni 

fiecare,  la prestigioase instituții de învățământ și cercetare din S.U.A., Spania, 

Mexic, Germania, Brazilia, Singapore. Este de subliniat, aici, faptul că vorbește 

bine și fluent patru limbi străine de circulație internațională. 

Deține patru titluri de ”Doctor Honoris Causa” ale unor universități 

din București, Timișoara și Iași. Totodată, este membru titular al Academiei 

Române și membru corespondent sau membru de onoare al altor opt 

academii de științe din: Marea Britanie, S.U.A., Germania, Ungaria, 

Muntenegru și Republica Moldova.  

A fost decorat cu Ordinul ”Steaua României în grad de Mare Cruce”, 

Ordinul „Steaua  României în rang de Mare Ofițer”, cu alte înalte ordine și 

medalii acordate de Președintele României, Patriarhia Bisericii Ortodoxe 

Române, Casa Regală a României, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și 

Clujului,   precum și de importante instituții științifice din țară și străinătate. De 

asemenea, deține alte cincisprezece titluri, premii și diplome semnificative, 

acordate pentru activitatea sa științifică, didactică și de cercetare.  

 

 

 
    

     Foto : Acad. Ionel HAIDUC, împreună cu conducerea Filialei Județene Cluj  

                                               a  A.N.C.M.R.R. 
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 Fiind  o personalitate cu autoritate deosebită și puternic implicată 

social, a îndeplinit funcții administrative și  publice de mare expunere, de la 

cele de prorector sau rector al Universității ”Babeș-Bolyai ”,  ales ca primul 

rector după decembrie 1989, până la cea de președinte al Academiei Române, 

deținută între anii 2006-2014. 

A fost membru în colectivele de redacție ale unor prestigioase 

reviste științifice din țară, dar și din S.U.A., Marea Britanie și Israel. A 

publicat opt cărți foarte consistente, dintre care șase în străinătate, și peste 

360 de articole  de specialitate, în domenii de vârf ale chimiei, în politica și 

managementul științei. 

După ce, în anul 2009, a primit titlul ”Senior al Cetății” Cluj -Napoca, 

domnia sa  deține, din anul 2015, și titlurile de ”Cetățean de onoare al 

Județului  Cluj ” și ”Spiritus Mentor” Cluj - Napoca. 

Datele de mai sus, prezentate sintetic, reprezintă numai câteva dintre 

argumentele prin care apreciem că domnul colonel în rezervă, academician 

Ionel HAIDUC este o personalitate științifică și culturală complexă, în plan 

național și internațional. Și, înainte de orice, domnia sa este un om de mare 

caracter, surprinzător de modest, un om de aleasă omenie, cu care orice român 

se poate mândri. Noi îi mulțumim pentru onoarea de a ne fi alături în Asociația 

Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere.   
  

  

Col. (rtr.) Gheorghe CIREAP, 

 membru în Comitetul Filialei Județene Cluj 

                           al A.N.C.M.R.R. -  


