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Ziua de 11 ianuarie 2013 a luat cu sine lumina celui care 
a fost pentru noi profesorul şi colegul Viorel Melnig. Era 
cunoscut ca fiind un om cu o existenŃă discretă, consacrată 
aproape exclusiv muncii didactice şi de cercetare. Având o 
personalitate puternică, a ştiut să-şi asume, cu totală 
responsabilitate, atât o profundă activitate ştiinŃifică cât şi o 
dedicată activitate pedagogică. Deşi era o fire impulsivă, era un 
om de caracter cu o vădită înclinare către respectarea valorilor 
umane.  

Prof. Doctor Melnig Viorel s-a născut la 22 septembrie 
1955 în oraşul Panciu, jud. Vrancea. A absolvit Facultatea de Fizică a UniversităŃii Alexandru 

Ioan Cuza din Iaşi în 1980. După un stagiu de 4 ani ca profesor de fizică la Colegiul Tehnic 
Anghel Saligny din Bacău, şi-a început activitatea de cercetare sub conducerea domnului Prof. 
Sandulovici, în domeniul plasmelor reci, în cadrul grupului de cercetare al FacultăŃii de Fizică 
din Universitatea Al. I. Cuza Iaşi, unde a obŃinut titlul de Doctor în Fizică în 1996. În tot acest 
timp a desfăşurat şi o intensă activitate didactică, atât în cadrul FacultăŃii de Fizică cât şi al 
FacultăŃii de Chimie a aceleiaşi universităŃi. Din anul 1997 devine conferenŃiar la Catedra de 
Fizica Plasmei şi Structura Materiei în cadrul FacultăŃii de Fizică a UniversităŃii Al. I. Cuza Iaşi, 
unde pune bazele Laboratorului de Biofizică şi Fizică Medicală. Din 2009 devine profesor şi 
iniŃiatorul Laboratorului de Caracterizare a Organizării Moleculare a BioMaterialelor, 
Facultatea de Fizică/Departamentul Fizică.  

Activitatea ştiinŃifică a Profesorului Viorel Melnig este concretizată în nenumărate cărŃi 
şi lucrări ştiinŃifice publicate în reviste naŃionale şi internaŃionale precum şi prin participarea la 
simpozioane şi conferinŃe naŃionale şi internaŃionale. 

Conducător al Laboratorului de Caracterizare a Organizării Moleculare a 

BioMaterialelor, Profesorul Viorel Melnig s-a dovedit un colaborator valoros atât pentru 
Colectivul de Biofizică de la Facultatea de Fizică, de la Facultatea de Biologie cât şi pentru 
colectivele de Biofizică de la Facultatea de Medicină şi Farmacie a U.M.F. Iaşi angajându-se în 
organizarea de acŃiuni comune (conferinŃe şi congrese naŃionale şi internaŃionale, contracte de 
cercetare multidisciplinară, editări de reviste de specialitate în domeniu). Ca Preşedinte al 
Societătii Române de Biofizică Pură şi Aplicată, Filiala Iaşi, Profesorul Melnig s-a implicat în 
activitatea teritorială, la fel ca şi în funcŃia de Vicepreşedinte al Filialei de Est a SocietăŃii 
Române de Biomateriale. S-a afirmat ca membru marcant în Comitetul Director al SocietăŃii 
Române de Biomateriale, membru al SocietăŃii Române de Fizică şi în European Physical 
Society. A desfăşurat o susŃinută muncă de referent la diferite reviste din Ńară şi străinătate şi a 



fost editor al revistei ANALELE ŞTIINłIFICE ALE UNIVERSITĂłII „AL. I. CUZA” DIN 
IAŞI, secŃiunea Biomaterials in Biophysics, Medical Physics and Ecology.  

S-a dedicat susŃinerii şi îndrumării studenŃilor, masteranzilor şi doctoranzilor ce i-au 
solicitat sprijinul, în ciuda imaginii de profesor sever şi exigent de care se bucura. Acest lucru nu 
i-a împiedicat nici pe colegii de generaŃie şi nici pe tinerii cercetători, să-l respecte şi să-l 
preŃuiască pentru ceea ce a fost cu adevărat Profesorul Viorel Melnig, un om de ştiinŃă şi “un om 
de caracter”.  

Profund onoraŃi de prietenia, profesionalismul şi dedicarea oferite fără rezerve fiecăruia 
din noi în toŃi aceşti ani de activitate, transmitem tuturor celor apropiaŃi Profesorului Viorel 
Melnig, sincere condoleanŃe.  

Dumnezeu să-l odihnească! 


