IULIAN MINCU
n. 21 mal 1927, comuna Lucieni, judeţui Dârnboviţa.
Membru din 1990 al Academiei de Ştiinţe Medicale din Romănia şi în conducerea a 11 societăţi internaţionale de
medicină sau al unor comitete de conducere internaţionale (intre care: Comitetul Director al Societăţii de Diabet a
Ţărilor Europene de Est, Federaţia Internaţională de Diabet, Federaţia Europeană a Societăţiror de Nutriţie, Asociaţia
nutrItioniştilor francezi, Societatea Diabetologilor din Statele Unite, Societatea de Medicină Internă cu sediul la Basel,
Uniunea Medicaiă Balcanică etc.).
A fost mernbru fondator şi, în perioada 1974-1999, preşedinte ai Societăţii de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice,
apoi preşedinte de onoare. A fost membru al Academiel de Ştiinţe din New York, membru al Academiei de Arte, Cultură
şi Istorie, Sao Paulo - Brazilia, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale, fiind distins cu numeroase prernii şi distincţii
(de exemplu: medalia „Contribution to UnIversity Education" ABI, Statele Unite, 1991, international Educator of the year
2004, Universitatea Cambridge), menţionat ca om al anului in 1991 şi 1992, sau în diferite bibliografii şi dictionare
naţionale şi internaţionale (Dicţionarui specialiştilor, 1996; Enciclopedie medicală românească, N. Ursea, 2001, IBC
Cambridge şi ABI - Statele UnIte). A fost, de asernenea, laureat al Academiei Române pentru lucrările sale Dislipidemiile
(1978) şi Hipoglicemille (apărută in 1990 şi prerniată în 1993) şi distins cu Diploma „Menţiune" de Academia de Medicină
franceză, pentru lucrarea Diabetui zaharat 1977 (prefaţată de Maurice Derot, membru al Acaderniei Franceze), precum
şi de Acadernia Braziliană de Cultură şi Istorie cu Diploma de „Grande Comendador" (1994).
Absolvent al Facultăţii de Medicină Generală Bucureşti (in 1953) şi al FacultăţIi de Chimie Secţia Biochimie,
UniversItatea din Bucureşti (1965), cu specializări in Franţa, Statele Unite, Elveţia, Marea Britanie, Germania. Devine
doctor medicină in 1960 şi doctor docent in ştlinţe medicale în 1970. Titiul de profesor universitar îl obţine in anui 1967
la Universitatea de Medicină Bucureşti. A lucrat ca Visiting Professor în America Latină (1970), Statele Unite Columbia
University (1973, 1975, 1980, 1984), Hospital Hotel Dieu - Franţa (1970, 1972, 1985), Marea Britanie - Londra Guy's
Hospital (1970, 1972, 1985), Elveţia - Geneva (1980, 1982, 1984), Germanla Mainz, Dusseldorf, Ulm, Koln (1974, 1979,
1985, 1992) etc.
In calitatea sa de conducător ştlinţific pentru obţinerea titiului de doctor in medicină, prof. Iulian MIncu a pregătit in
şcoala sa, începând cu anul 1975, un număr de 91 de doctori în medicină. El va detine funcţia de şef de catedră la
disciplina Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, din anul 1967 până în 1997 şi va fi decan al Facultăţii de Specializare şi
Perfecţionare a Farmaciştilor în perioada 1969-1976. Din 1997 a fost director generai al !nstitutului de Cercetări
Medicale „Ştefan Milcu" din Bucureşti.
Autor a 37 de monografii şi tratate dintre care 6 in lirnbi străine şi 782 cercetări ştiInţifice dintre care 230 articole și
180 comunicării ştiinţifice în limbi străine. Preşedinte al Societăţii de Diabet, Nutriţie şi Boil Metabolice, România (19741999); preşedinte al Fundaţiel „Nutriţia umană", România; Menţiunea Academiei de Medicină Franceză pentru lucrarea
Diabetui zaharat; fondator al Societăţii de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice (1974-1999); organizator al Centrului
Antidiabetic de la Spitalul Colţea (1942) şi a Clinicii de Nutriţie Diabeticâ (1948-1967); organizator a peste 25 de
Congrese cu participare internatională; ctitor al Institutului „N. Paulescu" (1995); ministru al Sănătăţii (1992-1996);
promotor al înfiinţăril a 4 centre de chirurgie cardiacă în universităţile din România şi a 7 spitale cu atribuţii de urgenţă in
Bucureşti (1995), al formării medicale prin înfiinţarea rezidenţiatului (1994). A susţinut înfiinţarea a 95 de centre de
diagnostic şi terapie în mediul rural. A contribuit la crearea Asigurărilor de Sănătate din România (1994). A contribuit la
introducerea dreptului la cinci medicamente compensate pentru boinavii adulți.

