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In Memoriam 

 Acad. Prof. Dr.  Doc. DUMITRU DOBRESCU 

1927-2020 

 

 
 

 

 Acad. Prof. dr. doc. Dumitru Dobrescu, farmacist şi medic farmacolog, a fost şeful 

Disciplinei de Farmacologie din Facultatea de Farmacie, Bucureşti, timp de 30 de ani; iar anii 

în care a fost la catedră a format zeci de generații de farmaciști în a avea rigoare, logică în 

abordarea tuturor mecanismelor care sunt necesare înțelegerii modului în care acționează 

medicamentul la nivel molecular și celular. 

Titluri academice: membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale din 1992, membru 

corespondent al Academiei Române din 1992, membru al Academiei Regale de Farmacie din 

Spania din 1987 şi al Academiei Naţionale de Farmacie din Franţa din 1988. A fost investit cu 

„Ordinul Steaua României în grad de Cavaler” (2002) şi face parte dintre  „Nemuritorii 

Academicieni Români”. A fost citat  în lucrări  biografice  internaţionale: Dictionary of 

International Biography, Cambridge; The International Who's who of Intelectuals, Who's Who 

in Romania, Bucureşti. A fost  nominalizat de către Institutul Biografic American pentru titlul 

de „Om al anului  2002”. A fost Doctor Honoris Causa al U.M.F. „Gr. T. Popa” Iaşi (1995) şi 

al U.M.F. „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca. 

S-a născut la 12 martie 1927, în Bucureşti și a fost absolvent atât al facultății de Farmacie 

(1944-1949), cât și a celei de Medicină din Bucureşti (1953-1958). A fost medic primar, cu 

doctorat în medicină din 1965, doctor docent în ştiinţe medicale din 1972 și medic homeopat 

practician din 1981. În perioada 1959-1993 a lucrat, în calitate de farmacolog clinician, la 

spitalele: Colţea, Brâncovenesc şi al Constructorilor din Bucureşti. A creat Serviciul de 

Farmacologie Clinică la Spitalul Constructorilor, primul de acest fel din România (pe care l-a 

condus în anii 1981-1992). A înființat cel de al doilea Serviciu de Farmacologie Clinică din 

România, la Spitalul Universitar din Bucureşti (1992). 

De asemenea, a organizat Laboratorul de Microproducţie de Medicamente din cadrul 

acestei Facultăţi. A elaborat studii la scară moleculară asupra ulcerului gastro-duodenal, cu 

descrierea unor fenomene necitate de literatură, precum acţiunea protectoare a inhibitorilor 

anhidrazei carbonice în ulcerele digestive, emiţând o ipoteză originală privind patogenia acestor 
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ulcere digestive şi concepând două medicamente originale antiulceroase (Ulcacetamid, Ulcocid 

şi Colgast), precum şi unul deosebit de activ în boala de reflux gastroesofagian (Esogast).  

Este autor a 20 de medicamente originale, dintre care 4 sunt produse de industria 

farmaceutică din Romania: Distonocalm, Calmogen, Romener, Cerviron. A contribuit la 

obţinerea de alte noi medicamente: Aspidol, Ulcacid, Bronhoxon, Gerosan, Magigrip, Stimun, 

Neostimun, Colistimun, Stafistimun, Herpestimun. 

A fost Decan al Facultății de Farmacie Bucureşti între 1972-1981 şi apoi 1990-1991.  

Profesorul dr. doc. D. Dobrescu este autor de cursuri, volume şi lucrări de specialitate în 

domeniul farmaceutic, care sunt și astăzi un model de sistematizare logică a unui material 

didactic. Activitatea sa ştiinţifică s-a concretizat în 220 de lucrări ştiinţifice, dintre care 202 

publicate (175 în ţară şi 27 în străinătate) şi în 20 de brevete de invenție de medicamente. 

A introdus primul curs universitar de Homeopatie din ţară, la Facultatea de Farmacie din 

Bucureşti din 1991. Autor al primelor cărți din lume de Farmacologie homeopată: 
“Farmacologia homeopată generală”, tipărită în limba română, engleză și în franceză; 

“Farmacologia homeopată a aparatului respirator”. A conceput revista on line de 

Farmacologie homeopată. A introdus primul curs postuniversitar de formare continuă de 

Farmacie clinică, pentru farmaciștii şefi din spitale, acesta fiind printre primele din Europa în 

domeniu. 

Profesorul D. Dobrescu a înființat Inspecţia Farmaceutică din ţara noastră şi a organizat 

în 1973, împreună cu profesorul P. Ionescu-Stoian, Reţeaua Naţională de Farmacovigilenţă din 

România, afiliată la Centrul Internaţional ONU. A răspuns, în calitate de redactor şef adjunct şi 

apoi de redactor-şef, de publicația Farmacovigilență. A fost vicepreşedinte şi preşedinte din 1978 

al Comisiei Medicamentului din Ministerul Sănătăţii, precum şi preşedinte al grupului de experţi 

pentru medicamente din Academia de Ştiinţe Medicale (1985-1991).  

Este autorul lucrării Metodologia Introducerii Medicamentelor Noi în Terapeutică, pe 

baza căreia s-a desfăşurat, în perioada 1979-1991, întreaga activitate a Comisiei Medicamentului 

din Ministerului Sănătăţii şi a redactat Directivele privind Autorizarea, Înregistrarea şi 

Supravegherea Medicamentelor, principal document de lucru al acestei comisii, în acea epocă. 

A condus, în calitate de director, Institutul pentru Controlul de Stat al Medicamentului şi de 

Cercetări Farmaceutice „Petre Ionescu-Stoian”. S-a implicat în proiectul de organizare a Agenției 

Medicamentului în România, creată pe structura fostului institut de cercetări. 

S-a preocupat de problema clasificării interacţiunii medicamentelor în funcţie de 

mecanismele induse, concepţie concretizată în volumul Asocierea Medicamentelor. 

Incompatibilități Farmacodinamice, prima lucrare, de acest gen din literatura medicală 

internaţională. A realizat un model de sistematizare a farmacologiei moderne, concepție care şi-

a găsit expresia în cărţile Farmacoterapie şi Farmacoterapie Practică. Volumul Farmacoterapie 

a constituit singura carte de farmacologie din lume, care a conţinut un capitol ce dezvoltă 

conceptul de farmacoepidemiologie, lucrare premiată în 1981 de Academia Română. A iniţiat 

conceptul de farmacologie ecologică, prin care se urmăreşte diminuarea poluării mediului intern 

al organismului de către medicamente, susţinând homeopatia ca metodă farmacoterapeutică 

ecologică.  

Profesorul dr. D. Dobrescu a deţinut numeroase alte funcţii şi responsabilităţi: 

vicepreşedinte al Uniunii Societăţilor de Ştiinţe Medicale; vicepreşedinte şi apoi preşedinte al 

Societăţii de Ştiinţe Farmaceutice din România; membru al Colegiului Medicilor şi Farmaciştilor 

Bucureşti, al Comisiei Superioare de Atestare a Ministerului Învăţământului, al Consiliului 



3 
 

Naţional de Atestare, al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare din Ministerul 

Cercetării şi Tehnologiei. A fost vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe Medicale şi preşedinte 

al Secţiei de Cercetări Farmaceutice, expert O.M.S. pentru medicamente şi reprezentant al 

României la Comisia pentru Stupefiante a O.N.U. (1973-1987). 

 

 „Nume cunoscut şi recunoscut pe plan naţional şi internaţional, acad. prof. dr. 

doc. D. Dobrescu simbolizează, în cel mai fericit mod posibil, prin persoana şi 

personalitatea domniei sale, simbioza dintre cele două profesii - medic şi 

farmacist, ambele puse în slujba aceluiași scop - sănătatea omului” (citat din 

Laudatio, la decernarea titlului de Honoris Causa, a U.M.F. „Iuliu Haţieganu”, 

Cluj-Napoca, 1997).  

 

Academia de Științe Medicale își exprimă profunda durere la trecere în neființă a acestei 

personalități marcante a lumii medicale naționale și internaționale. 

 


