In Memoriam Prof. Univ. Dr.
Alexandru CECAL
La 31 Octombrie 2021 a încetat
din viață Prof. Univ. Dr. Alexandru
CECAL, un profesor stimat atât de
studenți, cât și de colegi. A fost decan
al Facultăţii de Chimie între anii 1990–
1996 și 2000–2004, sef al Catedrei de
Chimie anorganică între anii 1996–
2000, iar în perioada 2004–2005 a
fost
Prorector
pentru
strategia
universitară. De asemenea, în perioada
1990–2005 a fost membru al Senatului
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din
Iași. In perioada oct. 1984 - sept. 1988 a
fost numit Director educativ (cămin T-9,
de la Institutul Politehnic Iași). A fost
un om bun, calm dar ferm și foarte
apreciat atât de studenți cât și de colegi.
Profesorul Universitar Dr. Alexandru CECAL s-a născut la
18 Iulie 1940 în localitatea Cahul (R. Moldova / URSS). A urmat
școala primară din comuna Pianu, județul Alba (1947-1951), apoi
a continuat studiile (1951-1957) în cadrul Școlii Medii de Băieți
(fostul Liceu Teoretic „Mihai Viteazul”, în prezent Colegiul
Național „Horea, Cloșca și Crișan”) din Alba Iulia. Între 1958-1963
a urmat cursurile Facultății de Chimie din cadrul Universității din
București (specializarea Chimie fizică/Radiochimie). A obținut
titlul de Doctor în Chimie în 1972 în cadrul Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu teza intitulată „Cinetica
reacțiilor de schimb izotopic în sistemul Tl(I) - Tl(III) complexat
cu diferiți liganzi”, sub îndrumarea profesorului Hans Adam
Schneider. A fost cadru didactic al Facultății de Chimie,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași începând cu 30 oct
1963 și până la retragerea din activitate, din 2005 având statut de
profesor consultant/ Emeritus.

Peste 40 de promoții de chimiști au beneficiat, sub
coordonarea Profesorului Universitar Dr. Alexandru CECAL, de
cursuri și lucrări practice la disciplinele: ”Izotopi”, „Radiochimie”,
„Chimie nucleară”, „Combustibili nucleari”, „Surse de radiații”,
„Metode radiochimice de analiză”, „Chimie anorganică”, „Chimia
compușilor coordinativi”, etc. A publicat 20 de cărți și/ sau
manuale pentru studenți, a coordonat numeroase lucrări de
licență, dizertație și metodico–științifice pentru obținerea
gradului I în învățământul preuniversitar. Mulți dintre acești
absolvenți au lucrat (sau încă mai activează) în industria nucleară,
organisme de reglementare în domeniu sau laboratoare de profil,
naționale sau internaționale.
A beneficiat de multiple stagii de specializare/cercetare la
universități și centre de cercetare de prestigiu precum
Universitatea Tehnică din München, Universitatea Tehnică din
Dresda, Forschungszentrum Karlsruhe, Universitatea „Mihail
Lomonosov” din Moscova, Universitatea Laval din Quebec City,
etc. Domnul Profesor Universitar Dr. Alexandru CECAL a fost
bursier al Fundaţiei HUMBOLD.
În calitate de cercetător și șef al unității nucleare din 1967,
creată anterior de către Profesorul Radu Ralea, Profesorul
Universitar Dr. Alexandru CECAL a coordonat 15 teze de doctorat
în domeniul Radiochimie, Chimie nucleară, Combustibili nucleari.
Rezultatele cercetărilor sale au fost publicate în aproximativ 220
de articole în jurnale de specialitate de prestigiu care au fost citate
în peste 600 lucrări științifice. A fost de asemenea coautor a 34
brevete de invenții, dintre care unele aplicate industrial.
Domnul prof. Alexandru Cecal, omul, profesorul și magistrul
a îndrumat majoritatea covârșitoare a celor care sunt absolvenți
ai Școlii de ieșene Chimie, pe calea aspră, dar plină de satisfacții a
cunoașterii. Prin stilul său personal de predare și comunicare a
determinat respectul și simpatia tuturor absolvenților cursurilor
predate de domnia sa.

Dumnezeu să‐l odihnească în pace!

