La data de 18 August 2010 a intrat în Eternitate cel care ne-a fost
profesor şi coleg, ION NEACŞU.
Este o imensă pierdere pentru toŃi cei care l-au cunoscut pe Prof.
Dr. NEACŞU ION şi a cărui vie amintire va rămâne pentru noi
veşnic nepieritoare.
Prof. Doctor NEACŞU ION s-a născut la 28 mai 1939, în localitatea
Dobriceni, judeŃul Vâlcea . A absolvit Facultatea de BiologieGeografie, a UniversităŃii Al.I.Cuza Iaşi, în 1964. După obŃinerea
titlului de Doctor în Biologie în 1984 îşi completează formarea
ştiinŃifică prin cursuri postuniversitare şi stagii de instruire în
străinătate în domenii ca: biologie marină, neurobiofizică,
biochimia membranelor, glicobiologie şi biotehnologie.
Îşi continuă apoi activitatea prodigioasă ca cercetător ştiinŃific la
Institutul de Cercetări Biologice - Iaşi, în cadrul Laboratorului de
Biologie Celulară, şi de asemenea se dedică activităŃii didactice
ca Profesor universitar la Facultatea de Biologie a UniversităŃii
Al.I.Cuza Iaşi, disciplinele: Biologie celulară şi moleculară şi
Biofizică.
A susŃinut cu toată energia dezvoltarea disciplinei de Biofizică şi a laboratorului de Biofizică din
cadrul FacultăŃii de Biologie a UniversităŃii Al. I. Cuza din Iaşi, continuând activitatea celui care a
pus bazele acestui laborator, Profesorul Mihail Isac. De asemenea a pus bazele laboratorului de
Biologie Moleculară şi Celulară din cadrul aceleiaşi facultăŃi îndrumând pe tinerii cercetători şi
cadre didactice pe direcŃia cercetării ştinŃifice experimentale în domeniu.
Este autorul a 7 brevete de invenŃii şi participant important la peste 100 granturi şi contracte de
cercetare ştiinŃifică. A publicat peste 260 articole ştiinŃifice la care se adaugă un număr important
de lucrări sub forma de cursuri, manuale universitare şi monografii.
S-a afirmat ca membru marcant al diferitelor societăŃi ştiinŃifice din Ńară şi străinătate ca: New
York Academy of Sciences; European Cell Biology Organization; International Society of
Endocytobiology, Societatea Română de Biologie Celulară; Societatea Română de Biofizică Pură
şi Aplicată, Societatea de Biologie; Societatea de Medici şi Naturalişti; Societatea Română de
Inginerie Biomedicală; Societatea de Biologie Celulară Orală; AsociaŃia Română de ŞtiinŃa
Chimiei Coloidale şi a SuprafeŃelor.
S-a dovedit un colaborator de nădejde atât pentru Colectivul de Biofizică de la Facultatea de
Fizică cât şi pentru colectivele de Biofizică de la Facultatea de Medicină şi Farmacie a U.M.F. Iaşi
şi de la USAMV Iaşi, angajându-se cu toată energia în organizarea de acŃiuni comune (conferinŃe
şi congrese naŃionale şi internaŃionale, contracte de cercetare multidisciplinară, editări de reviste
de specialitate în domeniu). Ca vicepreşedinte al SocietăŃii Române de Biofizică Pură şi Aplicată,
Filiala Iaşi, Profesorul NEACŞU ION s-a dovedit a fi un sprijin de nepreŃuit în activitatea teritorială.
A fost apreciat şi stimat de colegii de generaŃie ca şi de tinerii pe care i-a ajutat în mod constant
la elaborarea şi prezentarea tezelor de doctorat în acest domeniu complex de cercetare
modernă care este biofizica.
Etern onoraŃi de prietenia sinceră, profesionalismul şi implicarea oferite fără rezerve în toŃi anii săi
de activitate, transmitem tuturor celor apropiaŃi Profesorului NEACŞU ION sincere condoleanŃe.

Dumnezeu să-l odihnească!

