In Memoriam
General (rez.) Academician Profesor universitar
Dr. Honoris Causa Vasile CÂNDEA
(24 mai 1932 - 14 ianuarie 2020)

Cu mare regret şi durere ne regăsim în faţa unui
moment trist în medicina românească. Trecerea în nefiinţă a
uneia dintre personalităţile ştiinţifice a României, medic şi
vizionar care şi-a dedicat întreaga viaţă în slujba oamenilor şi
a ştiinţei, general (rez.) Academician Profesor universitar Dr.
Vasile Cândea. A fost şi va rămâne o personalitate marcantă
în domeniul cardiovacular din România.
Savant şi cărturar, fiind fără excepţie un Om care a
descoperit că adevărata sa vocaţie constă în nestăvilita dorinţă
de a salva vieţi şi setea de a lucra, studia şi cerceta pentru a
face bine oamenilor.
În prodigioasa sa carieră științifică şi medicală a publicat 17 cărți de specialitate, în
calitate de prim autor, coautor sau coordonator și peste 800 de lucrări, a realizat peste 20 filme
științifice cu tematică din chirurgia cardiovasculară, unele dintre ele obținând premii şi distincții
românești şi străine.
Profesionist distins şi conducător desăvârşit, a reuşit să găsească echilibrul perfect între
activitatea profesională de bază, cardiologia şi chirurgia cardivasculară, şi funcţiile de conducere
pe care le-a exercitat.
A fost membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale, preşedinte fondator al
Academiei Oamenilor de Ştiinţe din România, secretar general internațional al Uniunii Medicale
Balcanice, multiplu doctor „Honoris Causa”, membru fondator al fundațiilor „Emil Palade” și
„Scientica”, membru titular al Academiei de Științe Naturale din Rusia, membru fondator al
Societății Române de Chirurgie Vasculară și Angiologie, membru al Societății Europene de
Chirurgie Cardiovasculară, creatorul Centrului de Boli Cardiovasculare al Armatei din cadrul
Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București.

În domeniul medicinei, numele său se leagă de contribuții originale remarcabile, cu
rezonanţă nu numai națională, ci și internațională, în studiul și tratamentul clinico-chirurgical al
bolilor cardio-vasculare, al afecțiunilor plămânului, ficatului, pancreasului și sistemului imunitar.
A adunat oameni în jurul său în numele unui ideal comun, acela de a-și dărui viața și
deopotrivă de a reda viața celorlalți. A format și a condus colective de cercetare, a format și a
condus echipe chirurgicale în intervenții grele.
Academicianul Vasile Cândea a fost un vizionar al medicinei militare și nu numai, atunci
când a implementat, în premieră internaţională, o soluţie integrativă pentru problematica bolilor
cardiovasculare, fundamentată pe ideea soluţionării acesteia, în formatul unei echipe
multidisciplinare: cardiologie clinică, cardiologie intervenţională şi chirurgie cardiovasculară,
domnia sa fiind adeptul muncii în echipă.
Regretăm că generaţiile viitoare nu vor avea posibilitatea de a cunoaşte şi de a învăţa de
la acest măreţ Om care a marcat atâtea persoane prin modestie şi profesionalism şi care şi-a pus
amprenta în istorie prin întreaga sa activitate.
Chiar dacă a plecat de lângă noi, spiritul și valorile pe care le-a promovat în toată cariera
sa, vor continua să fie o prezență la fel de vie, de firească și de motivantă în lumea medicală și
științifică.
Academia de Științe Medicale își exprimă profunda durere la trecerea în neființă a acestei
personalități care a lăsat un gol în medicina românească.

