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Ilustrul profesor de Epidemiologie la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol
Davila” a plecat dintre noi la 1 noiembrie 2015, după o îndelungată suferinţă. Şi-a început
studiile medicale la Facultatea de Medicină „Gr. T. Popa” din Iaşi, pe care a absolvit-o în
1956 cu diplomă de merit. Şi-a început cariera ca medic de circumscripţie rurală şi, până în
1959, a lucrat ca medic la Spitalul Raional Băneasa-Adam Clisi (1956-1959), iar din 1959
până în 2002 a evoluat profesional în Institutul Cantacuzino, de la treapta de rezident, până la
cea de cercetător ştiinţific principal grad I.
A fost un legământ faţă de Institutul Cantacuzino, neclintit în credinţa şi munca sa, de
a păstra acest institut aşa cum ni l-au lăsat cei de dinaintea noastră.
S-a format ca microbiolog şi epidemiolog la şcoala cantacuzinistă şi s-a perfecţionat
apoi prin stagii, în centre cu recunoscută reputaţie internaţională: Centre for Disease Control
– Atlanta Ga (SUA), Cholera Research Centre - Calcutta (India).
Şi-a susţinut doctoratul în Medicină în 1974, cu teza Imunitatea în Shigeloze, la
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”.
Devine, prin concurs, Şef al Laboratorului Infecţii Carantinare din Institutul
Cantacuzino în 1979 şi participă, alături de o echipă naţională de microbiologi şi
epidemiologi, la combaterea epidemiei de holeră din Delta Dunării din anii ’70.
S-a bucurat de o notorietate profesională remarcabilă şi, în perioada 1973-1990, a fost
numit Şef al Centrelor Naţionale de Referinţă şi al Programului Naţional de Boală Diareică
din Institutul Cantacuzino. Între 1969 şi 1972 este numit Director adjunct în Institutul
Cantacuzino, iar în perioada 1990-2002 este desemnat, de asemenea, Director adjunct, prin
vot, de către comunitatea ştiinţifică a Institutului.
Cu o reputaţie internaţional recunoscută, în 1974 este desemnat Consultant OMS
pentru eradicarea variolei în India (Bihar-Orissa), iar în perioada 1972-1989 este desemnat
Expert OMS pentru boala diareică.
O prodigioasă activitate ştiinţifică a fost definitorie pentru cariera sa în cercetare,
pentru care a primit Premiul “Victor Babeş” al Academiei Române în 1991. A condus mai

multe proiecte de cercetare în domeniul enterobacteriozelor, cu impact major în Sănătatea
Publică, finalizate în peste 170 de lucrări ştiinţifice comunicate şi publicate.
A fost coautor al unui Tratat de Bacteriologie (1985) şi al unui Tratat de
Epidemiologie a Bolilor Transmisibile (2002) şi autor al mai multor monografii: „Borelioza
Lyme” (1999), „Gripa-Infecţia gripală” (2003), „Esenţial si Actual în Epidemiologia Bolilor
Transmisibile” (2005).
A fost autorul a trei manuale de epidemiologie, a două ghiduri de vaccinări şi a mai
multor programe metodologice, la solicitarea Ministerului Sănătăţii.
Ultima carte „Boli transmisibile umane supravegheate in comunitatea europeană”, a
apărut în 4 noiembrie 2015.
În 1990, ocupă prin concurs postul de Profesor la Catedra de Epidemiologie a
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, unde activează şi ca Şef de Catedră,
până în momentul retragerii în anul 2002.
Timp de 15 ani a educat studenţi, a format specialişti, a condus şi îndrumat
doctoranzi, generaţii care îi poartă respect şi recunoştinţă pentru dăruirea sa ca dascăl.
Apreciat pentru activitatea sa ştiinţifică şi didactică, Academia de Ştiinţe Medicale l-a
ales membru în anul 1992, iar Universitatea „Ovidiu” din Constanţa l-a numit Profesor de
onoare şi Doctor Honoris Causa.
De-a lungul carierei, a fost membru al mai multor comisii consultative şi de evaluare
ale Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Cercetării (a făcut parte din Consiliul Cercetării
Universitare).
Peste 15 ani a condus activitatea Societăţii Române de Epidemiologie, organizând
reuniuni naţionale pentru care Societatea îl omagiază în acest an.
Universitatea de medicină „N. Testemiţeanu” şi Societatea de Epidemiologie din
Republica Moldova l-au ales membru de onoare, ca o recunoaştere meritorie a eforturilor sale
la progresul ştiinţelor medicale.
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