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La data de 2 Iunie 2013, ne-a părăsit colegul nostru, 

Prof. Dr. Eugen Pascal Ciofu, 

medic pr. pediatru, membru titular al ASM din anul 1996 şi  

Secretar general al ASM în perioada 2008-2011. 
 

 

 A luptat timp de 6 ani, tonic, demn şi elegant, cu o boală neiertătoare în zilele noastre, 

boală ce într-o ultimă instanţă l-a învins. În zilele de 3-4 Iunie, trupul neînsufleţit a fost depus 

în biserica Popa Soare din Bucureşti şi apoi înmormantat la Cimitirul Belu. Numeroşi colegi 

şi prieteni au venit să-şi ia adio.A fost omagiat, prin cuvântul a doi dintre colegii de la spitalul 

“Grigore Alexandrescu” şi spitalul ”Marie Curie”. Coroanele şi jerbele de flori, de necuprins 

cu ochii, au fost mărturie pentru aprecierea şi iubirea de care s-a bucurat în viaţă, acest spirit 

altruist, deschis şi prietenos.  



 S-a născut la data de 13 noiembrie 1938, în Bucureşti. Soţia sa, Dr. Carmen Ciofu este 

medic primar pediatrie, doctor în medicină şi membru titular ASM din 2012. Fiica sa, 

Dr.med. Oana Ciofu, Ph.D,. este Conferentiar la Catedra de Microbiologie şi Imunologie, 

Facultatea de Medicină a Universităţii Copenhaga .  

 Prof. dr. Eugen Pascal Ciofu a fost Decan al Facultăţii de Medicină din Universitatea 

de Medicină şi Farmacie, Carol Davila, Bucureşti, în anii 1996 – 2004 şi Prorector al U.M.F. 

Carol Davila, Bucureşti în 1992-1996. 

 A funcţionat ca prof. univ. la Catedra de pediatrie de la Spitalul Clinic de Urgenţa 

pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, Bucureşti., dupa ce a parcurs toate treptele gradelor 

didactice, la UMF „ Carol Davila”, începand cu anul 1966. Profesor universitar, pasionat, de 

înaltă ţinută ştiinţifică, şi un mare clinician, a fost apreciat, stimat şi iubit atât de studenţi şi 

rezidenţi, cât şi de colegii care i-au urmat la catedră. 

  Ca medic primar pediatru, s-a specializat în cardiologie pediatrică şi pneumologie 

pediatrică, cu competenţă de echocardiografie. Medic practician cu har, s-a dăruit micilor săi 

pacienţi, pe care i-a iubit şi s-a străduit să le redea sănătatea. 

  A scris şi a lăsat în urma sa, cărţi valoroase de pediatrie, printre care „ Tratatul de 

Pediatrie” care a primit Premiul Colegiului Medicilor din România, pentru cea mai buna carte 

în domeniul medicinei interne publicată în anul 2001. A publicat şi a comunicat peste 200 de 

lucrări în ţară şi străinătate, cuprinzând cazuri şi studii clinice. 

 Prof. Dr. Eugen Pascal Ciofu a fost membru fondator al Asociaţiei Balcanice de 

Cardiologie şi Chirurgie Cardiovasculară Pediatrică in anul 1993 ( Istanbul) şi membru al 

Comitetului de Conducere. A fost membru fondator al Asociaţiei de Cardiologie Pediatrică 

din România în anul 1993, devenită ulterior Grupul de lucru „Cardiologie pediatrica” a 

Societăţii Române de Cardiologie, a cărui Preşedinte a fost în perioada 1993-2000. 

  In anul 2002 i s-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa a Universităţii „Lucian 

Blaga”din Sibiu. 

 În anul 2004 a fost ales membru în International Advisory Committee al prestigioasei 

reviste medicale americane JAMA şi totodată preşedinte al Consiliului Editorial al versiunii 

în limba română JAMA – RO. 

 A fost şi Preşedintele Comisiei de Pediatrie al Colegiului Medicilor pe ţară. 

 Pentru merite deosebite în activitatea de asistenţă medicală şi didactică, în luna 

decembrie 2002 i s-a conferit de către Preşedintele României, Ordinul Naţional “Serviciul 

credincios” în grad de cavaler. 

 

 = Pios omagiu = 


