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În seara zilei de 16 ianuarie 2020, s-a retras în 

liniște și cu demnitate Profesorul Mihai Romeo Găleșanu, 

cel căruia foarte mulți din radiologii ieșeni îi datorăm 

devenirea profesională și nu numai. 

Profesorul s-a născut la Brașov pe 9 mai 1932 și 

în anul 1951, a absolvit Colegiul Național „Andrei 

Șaguna”. Absolvent al Universității de Medicină și 

Farmacie „Carol Davila” București cu Diploma de Merit 

în 1957, a început pregătirea în Radiologie cu Profesorul 

Gh. Chișleag la Iași și a obținut succesiv titlurile de medic 

specialist și primar. Tot sub îndrumarea Prof. Chișleag, 

Profesorul Găleșanu a elaborat lucrarea de doctorat 

obținând titlul de Doctor în Medicină în 1966. 

S-a perfecționat în Radioterapie Oncologică la 

Institutul Curie din Paris în anul 1975. 

Profesorul Găleșanu a fost șeful Clinicii de Radiologie-Oncologie a Spitalului 

Universitar „Sf. Spiridon” în perioada 1982-2000 și șef al Catedrei de Radiologie-Ocologie a 

Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” în aceeași perioadă. 

A publicat în țară și străinătate peste 250 de lucrări în domeniul radiodiagnosticului, 

radioterapiei oncologice și informaticii medicale și a îndrumat 18 teze de doctorat. A fost autor 

a patru manuale de radiologie și mai multe tratate și monografii de specialitate, dintre care 

Mediastinul (1997) a fost distins cu Premiul Daniel Danielopolu al Academiei Române în anul 

1999.  

Profesorul Mihai-Romeo Găleșanu a fost membru titular al Academiei de Științe 

Medicale, membru emerit al American Roentgen Ray Society, membru onorific al Societe 

Francaise de Radiologie, membru fondator al Balkan Union of Oncology, membru al European 

Society of Radiology, European Association for Cancer Research. 

În semn de recunoștință, Societatea de Radiologie și Imagistică Medicală din România 

l-a omagiat pe Profesor la Congresul Național 2019, acordându-i Diploma de Excelență pentru 

întreaga activitate. 

Un orator excelent, Profesorul avea și o diplomație înnăscută fiind capabil să trezească 

admirația imediată a oricărui interlocutor. Un spirit ascuțit, era ferm dar drept și aprecia în 

egală măsură punctualitatea, onoarea și îndeplinirea cuvântului asumat. 

A militat și a reușit să aducă primul Computer Tomograf în Iași, ne-a sprijinit pe toți 

discipolii Domniei Sale în demersurile noastre profesionale și personale, ne-a învățat 

importanța perseverenței, a onestității, a meticulozității și rigurozității necesare pentru a fi un 

bun radiolog. 

 



 

 

Ne este și ne va fi foarte dor de cursurile Domniei Sale, de lungile discuții profesionale 

chiar și în contradictoriu, de modalitatea de argumentare a diagnosticelor, de blândețea 

zâmbetului. 

 

Ianuarie 2020      Prof.Dr. Dragoș Negru 


