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CUVÂNT ÎNAINTE

Cercetarea şi industria 
farmaceutică în România

Acad. Constantin Ionescu-Tîrgovişte
Clinica de Diabet, Nutriţie și Boli Metabolice, UMF „Carol Davila“, 
București, România
Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie și Boli Metabolice „N.C. Paulescu“, 
București, România

În lume, pe primul loc privind industria glo-
bală, este cea de armament, iar pe locul doi, 

industria farmaceutică. Începuturile acestei 
industrii în România trebuie să facă obiectul 
unei lucrări efectuate de specialiştii în istoria 
farmaciei, Aici, mă voi referi la câteva produse 
valoroase, care au fost abandonate sau înstră-
inate după 1989. 

Insulina este hormonul descoperit de Pau-
lescu în 1916, dar, din cauza primului război 
mondial, publicarea completă a aceste desco-
periri nu a fost posibilă decât în vara anului 

1921. Pe 10 aprilie 1922, Paulescu depune un brevet de invenţie intitulat 
„Pancreina“ şi procedeul producerii sale. Industria noastră farmaceutică nu 
era pregătită pentru producerea acesteia. Prof. Ion Niţescu (urmaşul demola-
tor, care a preluat catedra de Fiziologie după moartea lui Paulescu) a încercat 
să producă şi el o insulină („Insulina Niţescu“), care, evident, a fost mai mult 
o farsă.

După anul 1965, conform unui brevet de invenţie, în România, la Biofarm, 
s-a produs „insulina cristalină“, singura insulina produsă şi folosită în Româ-
nia până la începutul anilor `70, când au apărut pe piaţă insuline mai bine 
purificate (insulinele zise „monocomponent“), care au înlocuit treptat insu-
lina românească, din cauza lipsei investiţiilor mari în cercetarea din acest 
domeniu. De altfel, firma Novo din Danemarca a fost singurul producător de 
insulină, într-o gamă variată de produse, cu acţiune rapidă, semilentă şi len-
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tă, mai competitive decât insulinele Lily din State-
le Unite ale Americii.

În aceeaşi perioadă, şi mai ales după 1990, Ro-
mânia a produs unele antidiabetice orale (Meguan 
şi Siofor), ambele conţinând metformin. În scurte 
perioade de timp, au mai fost episodice tentative 
de a produce medicamente cu uz în diabet, în bo-
lile cardiovasculare sau neurologice, însă ele n-au 
putut rezista ca urmare a lipsei cronice a fonduri-
lor de cercetare. În prezent, cercetarea a rămas un 
hobby al unor persoane fizice dedicate ştiinţei, 
statul dispărând din acest domeniu, din cauza pre-
carei clase politice care s-a perindat la conducerea 
ţării în ultimii 30 de ani.

O menţiune trebuie făcută produsului „Gerovi-
tal“, realizat de Ana Aslan, care a fost unicul brand 

românesc ce a pătruns pe piaţa internaţională. 
După moartea celebrei autoare a medicamentului, 
România a reuşit performanţa să „vândă“ şi acest 
produs, care se fabrică şi se distribuie undeva în 
America de Sud.

O ultimă menţiune se referă la Institutul Can-
tacuzino, cel care a furnizat seruri şi vaccinuri 
timp de peste un secol, nu numai în România, ci 
în întreaga regiune balcanică. Un nefast ministru 
al sănătăţii, acum promovat politic la Banca Naţi-
onală, a reuşit să distrugă şi această ultimă insti-
tuţie productivă, confirmând zicerea unui coleg 
de breaslă că „poltica dăunează grav sănătăţii“.  

i
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CUVÂNT ÎNAINTE

Nevoia resuscitării cercetării şi 
industriei farmaceutice româneşti

Acad. Constantin Ionescu-Tîrgovişte
Clinica de Diabet, Nutriţie și Boli Metabolice, UMF „Carol Davila“, 
București, România
Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie și Boli Metabolice „N.C. Paulescu“, 
București, România

Din experienţa ţărilor dezvoltate, se ştie că 
arma cea mai puternică pentru a avea plus-

valoare în economie este cercetarea. Aceasta 
are reguli precise. Există în Biblie o formulare 
care sună aşa: „Celui care are i se va mai da; dar 
de la ce ce n-are se va lua chiar şi ce are“ (Luca, 
19 v.26).

Cam asta s-a întâmplat cu cercetarea româ-
nească. Privind graficul cu procentele din PIB-
ul ţării alocate în ultimele trei decenii, vom 
constata că, înainte de 1989, acest procent se 
situa sub 3%, dar mai mare de 2,0%. În anii 

următori, acesta a scăzut progresiv, cu o jignitoare constantă, sub 0,5%, cu 
un minimum de 0,33% în 2002 şi de 0,38 în 2014. Dacă facem un calcul sim-
plu între procentul cel mai mare, de 2,61% în 1989 (anul loviturii de stat), şi 
cel mai mic procent, de 0,33 în 2012, acesta din urmă este de ~ 8 ori mai mic! 
Sumele alocate cercetării aruncă o lumină asupra guvernelor care au condus 
ţara în această perioadă. Ar fi interesant de văzut şi de menţionat care au fost 
decidenţii (prim-miniştrii, miniştrii de Finanţe şi cei al Cercetării sau Educa-
ţiei şi Cercetării) din ultimii 30 de ani. Ar fi instructiv pentru viitorii miniştri 
de resort care vor urma.

Din câte îmi amintesc, o competiţie pentru obţinerea unui proiect de cer-
cetare finanţat s-a desfăşurat în mandatul ministrului Funeriu, care a orga-
nizat o competiţie „pe bune“ (corectă). La o tentativă anterioară, întrucât 
propunerile pentru proiectele de cercetare au fost evaluate de cercetători din 
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alte ţări europene. La o tentativă anterioară de 
evaluare a proiectelor de către „evaluatori“ ro-
mâni, s-a constatat că cercetătorii au făcut un fel 
de cartel, în care un cercetător vorbea cu altul: 
„Eu te evaluez pe tine şi tu mă evaluezi pe mine!“. 
Cercetătorii serioşi (mai există încă şi această spe-
cie rară) n-au agreat formula „politică“ propusă, la 
care s-a renunţat. 

O problemă gravă, identificată pe parcurs, a 
fost cea a scoaterii posturilor de cercetare în insti-
tuţiile cu profil de cercetare. Aici, operează perfect 
„coaliţia mediocrităţilor“. Am avut ocazia să con-
stat cum, pe un post de cercetare scos la concurs, 
comisia de evaluare este desemnată „din interior“ 
de către instituţia beneficiară. Un membru, ales 
bine, trebuie să participe ca evaluator „indepen-
dent“. Un candidat de nota 10 a pierdut în favoarea 
altuia care atingea, cu mare îngăduinţă, nota 6! 
Asta cu acte în regulă, regulile fiind aranjate de 
coaliţia mediocrităţilor, patronată din umbra dea-
să a politicienilor. Nici Alexandru Macedon (356-
323 î.e.n.) n-ar mai putea tăia nodul gordian strâns 
în chingile parlamentarilor, cei care legiferează 
chiar şi în domeniul cercetării româneşti.

Industria farmaceutică – care în trecut a avut 
performanţe individuale (insulina românească sau 
Gerovitalul) şi a fost fie falimentată, fie vândută ca 
brand – mai supravieţuieşte prin produsele ale că-

ror reclame pot fi auzite pe la toate televiziunile 
private, în pauzele dintre emisiuni. Lipsa de com-
petivitate a scos România de pe harta producători-
lor valabili.

În final, ar trebui să menţionăm şi performan-
ţele individuale ale unor cercetători români, cu-
noscuţi în străinătate, unde îşi publică producţiile 
lor în edituri sonore de genul Karger, Springer, 
Wiley, cărora le-aş face rău adăugând numele lor 
aici. Invidia funcţionează bine la noi.

În fine, am tot respectul pentru doctoranzii 
noştri, care întreţin flacăra cercetării, nu numai a 
celei modeste, dar chiar şi a celor cu vizibilitate 
internaţională. O mică parte dintre ei reuşesc să 
procure contra cost reactivii de care au nevoie 
pentru efectuarea unor investigaţii necesare, dar 
pe care Casa Naţională de Sănătate nu le poate de-
conta, deşi, în final, de rezultatele obţinute de 
aceşti mici cercetători vor beneficia asiguraţii, 
adică cei care susţin financiar bugetul acestei 
Case. Faptul că aceşti doctoranzi publică rezulta-
tul lucrărilor lor în reviste intenaţionale cu factor 
de impact mare este o performanţă care ar trebui 
mai bine mediatizată. Personal, intenţionez să se-
lectez câteva zeci de asemenea lucrări, pentru a fi 
cuprinse într-un volum care să le omagieze efortul 
prin care au obţinut performanţele lor. 

Pondere cheltuieli din PIB (%) alocate cercetării-dezvoltării în perioada 1985-1918

i
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Personalităţi marcante ale 
cercetării farmaceutice  
româneşti – 100 ani

Prof. Dr. Farm. Adriana-Elena Tăerel1,  
Prof. Dr. Farm. Ana Carata1,  
Şef Lucr. Dr. Farm. Emilia Stancu1,  
Prof. Dr. Farm. Honorius Popescu2,  
Prof. Dr. Farm. Ilioara Oniga2,  
Conf. Dr. Farm. Daniela Benedec2,  
Prof. Dr. Farm. Daniela Hanganu2,  
Prof. Dr. Farm. Elena Butnaru3,  
Conf. Dr. Farm. Luminiţa Agoroaei3

1 UMF „Carol Davila“, Bucureşti, România
2 UMF „Iuliu Haţieganu“, Cluj-Napoca, România
3 UMF „Gr.T. Popa“, Iaşi, România

Prof. Dr. Farm. Ana Carata
UMF „Carol Davila“, București, România
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În an centenar, aducem omagiu personalităţilor 
care s-au remarcat în domeniul farmaceutic. Au 

fost cadre didactice, cercetători, oameni de 
ştiinţă care au avut contribuţii deosebite în 

dezvoltarea învăţământului, ştiinţelor şi practicii 
farmaceutice în ultimii 100 ani. Câteva dintre 

aceste personalităţi sunt prezentate în acest 
material în ordine cronologică.

Nicolae DELEANU 
(1879-1959)

A fost decan al Facultăţii de Farmacie din Bu-
cureşti pe parcursul a două mandate conse-

cutive (15 feb. 1927 – 15 feb. 1929 şi 15 feb. 1929 
– 30 ian. 1931). A urmat studiile primare la Galaţi, 
iar cele liceale la Iaşi (liceul „Alexandru cel Bun“) 
şi Bucureşti, unde devine absolvent al liceului 
„Matei Basarab“ (1901). Se înscrie la Şcoala Supe-
rioară de Farmacie din Bucureşti, dar îşi finalizea-
ză studiile în Elveţia, obţinând în 1906 licenţa în 
farmacie şi dreptul de liberă practică în cantonul 
Geneva. Îşi continuă pregătirea profesionala cu un 
doctorat în ştiinţe chimice (1908, Geneva) şi se 
specializează ca bacteriolog la St. Petersburg 
(1909). În 1914, la aproape 2 ani de la reîntoarce-
rea în ţară, datorită meritelor ştiinţifice, este nu-
mit doctor docent.

Din 1915, începe să predea cursurile de Toxico-
logie la Şcoala Superioară de Farmacie din Bucu-
reşti, iar în perioada 1916-1925 a deţinut diverse 
funcţii la catedra de Farmacie chimică şi galenică 
a Facultătii de Medicină din Iaşi. Revine în Bucu-
reşti la 1 octombrie 1925 ca profesor titular la dis-
ciplina de Chimie analitică a Facultăţii de Farma-
cie, unde activează până la data pensionării (1941).

A publicat peste 61 de lucrări originale, fiind 
preocupat de fiziologia vegetală (bioritmul respi-

raţiei plantelor, acţiunea fitohormonilor, homeos-
tazia ionilor în organismul vegetal etc.). De ase-
menea, redactarea Codex-ului medico-farmaceutic 
a fost de un real folos pentru practica farmaceuti-
că a vremii.

A primit numeroase distincţii din ţară şi străi-
nătate, fiind membru al unor prestigioase foruri 
ştiinţifice: Academia de Medicină din România, 
Academia de Farmacie din Madrid etc. A avut două 
căsnicii: prima cu farmacista Vera Sumoviar, cea 
de a doua cu Zoe Minovici, cea mai mică fiică a 
profesorului Mina Minovici.

Ion VINTILESCU  
(1881-1954)

Viaţa sa a fost strâns legată de cea a Facultăţii de 
Farmacie din Bucureşti. Alături de profesorul 

Ştefan Minovici, a contribuit încă din 1923 la re-
dactarea primului regulament al acestei instituţii 
create prin separarea de Facultatea de Medicină. 
Ca decan, s-a aflat la conducerea facultăţii în peri-
oade dificile: mandatele consecutive martie 1931 
– martie 1933 şi martie 1933 – martie 1936, când 
s-a regândit organizarea învăţământului farmace-
utic la nivelul întregii ţări şi a avut loc concentra-
rea sa la Bucureşti, şi mandatul desfăşurat în tim-
pul războiului: octombrie 1941 – octombrie 1944. 
Deşi provenit dintr-o familie cu mulţi copii, inteli-
genţa şi perseverenţa l-au ajutat să-şi desăvârşeas-
că pregătirea profesională. În noiembrie 1902, şi-a 
obţinut licenţa în farmacie şi dreptul de liberă 
practică la Şcoala Superioară de Farmacie din Bu-
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cureşti. În 1904, o bursă de studii la Paris i-a per-
mis pregătirea şi susţinerea doctoratului (1906), 
precum şi urmarea cursurilor Facultăţii de Ştiin-
ţe, prin absolvirea cărora devine licenţiat în 1908 
şi doctor în 1910. Revenit în ţară, pe lângă activi-
tatea didactică, avea să deţină în paralel mai multe 
funcţii. Timp de 17 ani (ianuarie 1911 – aprilie 
1928), a funcţionat ca legist-chimist la Institutul 
medico-legal şi aproape trei decenii (1912-1941) 
ca farmacist şef al Aşezămintelor brâncoveneşti.

Gheorghe PAMFIL  
(1883-1965)

A fost unul dintre organizatorii şi conducătorii 
marcanţi ai învăţământului farmaceutic ro-

mânesc din Cluj. A deţinut decanatul Facultăţii de 
Farmacie din Bucureşti în anii de început ai celui 
de-al doilea război mondial (decembrie 1938 – oc-
tombrie 1941) şi a fost delegat în Senatul Univer-
sităţii în perioada 1935-1938. A absolvit Şcoala 
Superioară de Farmacie în Bucureşti. Titlul de 
doctor dobândit la Geneva în 1911 avea să-i fie re-
cunoscut şi în ţară la 28 octombrie 1912. Reîntors 
la Bucureşti, începe să lucreze alături de profeso-
rul Ludwig Mrazek în laboratorul de petrografie al 
Facultăţii de Ştiinţe din Bucureşti. În perioada 
1916-1918, anii când România s-a aflat în război, 
Gheorghe Pamfil a însoţit guvernul care se retră-
sese la Iaşi şi a avut misiunea de a conduce Labo-
ratorul de Subzistenţă al Armatei. După termina-
rea războiului şi înfiinţarea Universităţii Române 
de la Cluj, a funcţionat ca profesor agregat şi ulte-

rior ca profesor titular la Catedra de Farmacie chi-
mică şi galenică. În 1934, după 15 ani de activitate 
didactică la Cluj, ca urmare a comasării învăţă-
mântului farmaceutic la Bucureşti, îl regăsim ca 
profesor titular la Catedra de Chimie Farmaceuti-
că. O perioadă scurtă de timp (februarie-iunie 
1927), a lucrat în Ministerul Sănătăţii ca inspector 
general farmaceutic, funcţie care i-a permis să mi-
liteze pentru înfiinţarea unui institut farmaceutic 
(1930). Prof. Pamfil a predat, timp de 15 ani, pe 
lângă Farmacia chimică şi galenică, un curs de 
Comentarii la farmacopeea română şi altul de 
Produse opoterapeutice, s-a îngrijit de promova-
rea unor tineri capabili ca T. Goina şi doctoranzii 
săi V. Ciocănelea şi L. Mártonfi, care au devenit 
mai târziu profesori universitari, a realizat prepa-
rate farmaceutice originale – Bismjochin-Pamfil, 
Ozonogen Iacobovici-Pamfil, Fluidobarit pentru 
uz radiologic, Filauron.

Între 1 ianuarie şi 30 septembrie 1930, a fost 
chemat să înfiinţeze Institutul Chimico-Farmace-
utic din Bucureşti, din care s-au dezvoltat mai târ-
ziu I.C.C.F. şi I.C.S.M.C.F., forurile naţionale ale 
cercetării ştiinţifice şi controlului medicamentu-
lui. Tot atunci, a elaborat normele de specialitate 
incluse în Legea Sanitară din 1930, introducând 
controlul sever în reţeaua farmaceutică.

La Cluj, a tipărit volumul amplu Curs de chi-
mie pentru universitate şi şcolile superioare 
(1928), care pare a fi întâia carte românească de 
chimie de nivel superior, după care, în colaborare 
cu I. Manta, Ghid pentru analiza medicamentelor 
chimice anorganice şi organice (1934) – întâiul 
manual de laborator pentru controlul analitic al 
calităţii medicamentului.

A condus doctorate şi a scris numeroase lucrări 
ştiinţifice, fiind ales membru titular al Academiei 
de Medicină şi preşedinte al Societăţii de Ştiinţe 
Farmaceutice.

Bibliografia lui cuprinde, în peste 100 indici, 
broşuri, articole ştiinţifice şi de opinie profesiona-
lă, brevete de invenţie, conferinţe, comunicări, 
contribuţii la ediţiile IV şi V ale Farmacopeii ro-
mâne ş.a. În calitate de cercetător, s-a ocupat de 
valorificarea materiilor prime indigene ca surse pen-
tru industria chimico-farmaceutică, găsirea unor noi 
reactivi chimici, analiza chimică şi microanaliza me-
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dicamentelor, analiza unor gaze de roci, ape minera-
le şi nămoluri terapeutice, analize biochimice, reali-
zarea unor aparate noi, a unor preparate alimentare 
raţionale şi conservabile pentru militari.

Teodor GOINA (1896-1985)

Cercetările realizate pe parcursul celor 50 de 
ani s-au concentrat pe diferite plante medici-

nale şi extracţia de principii active: Berberis vul-
garis (teză ş.a.), Laburnum anagyroides, Alche-
milla vulgaris, Potentilla anserina, Dryopterix 
filis-mas, Rosa sp., Matricaria chamomillia L., 
Mentha piperita, Rheum sp., Tilia tomentosa, 
Polygala amara, Ruscus aculeatus etc., contribu-
ind astfel cu rezultatele la constituirea produsului 
Tiliae flos din Farmacopeea română, ediţia a VIII-a 
(1965). În colaborare cu famacologii, a cercetat 
efectele hepato-biliare ale extractului fluid de B. 
vulgaris şi ale unor alcaloizi (berberina, berbami-
na şi oxiacantina), iar rezultatele le-a publicat în 
1963; au avansat până în domeniul preparării mai 
multor forme farmaceutice din plantă. În revista 
„Planta Medica“ a publicat în anul 1970 metoda 
proprie de extracţie, purificare şi determinare can-
titativă a alcaloizilor din Berberis vulgaris. A ela-
borat procesele tehnologice pentru medicamente-
le Galcorin, Aftolizol din miere rozată şi lizozim 
ş.a. Medicamentele Biloton-mite şi Biloton forte, 
elaborate de către Prof. T. Goina şi colaboratori, 
i-au adus profesorului 2 certificatele de invenţie, 
recunoscute de către Oficiul de stat de Invenţii, cu 
brevetele corespunzătoare „cesionate industriei 
româneşti de medicamente“. Conducător ştiinţi-
fic, a coordonat 11 doctorate. În 1967, a ieşit de 

sub tipar „primul manual românesc de farmacog-
nozie“, care nu reprezenta o traducere, ci o operă 
originală, ca rezultat al muncii şi efortului unui 
grup format din specialişiti în farmacognozie de la 
cele 4 facultăţi din România: T. Goina, E. Constan-
tinescu, I. Ciulei, G. Racz, E. Grigorescu, P. Petcu, 
realizat sub coordonarea redacţională a prof. T. 
Goina. Datorită studiilor sale asupra diferitelor 
plante, a obţinut rezultate importante pentru cer-
cetarea românească.

A promovat fitoterapia, colaborând cu colegi 
atât de la farmacie, cât şi de la medicină (Prof. Dr. 
C.C. Velluda), publicând rezultatele în reviste ştiin-
ţifice de specialitate: „Contribuţii la studiul farma-
codinamic al citizinei“, „Laburnum anagyroides 
Medick. ca sursă de citizină“, „Contribuţii la studiul 
farmacognostic al plantei Laburnum angyroides 
Medick. - salcâm galben“, „Cercetări experimentale 
asupra acţiunii coagulante a plantei Alchemilla vul-
garis L.“, „Cercetări asupra florilor de roze“, „Pro-
duşi naturali cu structură heterociclică“, „Extract 
fluid de Alchemilla vulgaris L.“, „Utilizarea electro-
zilor membrane ioni-selective (EMIS) la dozarea 
medicamentelor“, „Electrozi membrane lichide 
ioni-selectivi pentru unii alcaloizi”

Nicolae I. IOANID  
(1897-1990)

Reprezentant de prestigiu al învăţământului 
farmaceutic superior din Bucureşti, Nicolae I. 

Ioanid a fost primul profesor de toxicologie din 
România (în 1942), fiind autorul unui curs de refe-
rinţă în toxicologie, publicat în 1965. A avut o bogată 
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activitate ştiinţifică în domeniul toxicologiei indus-
triale şi al toxicologiei medico-legale, în paralel cu 
activitatea didactică, conducând şi Laboratorul de 
Toxicologie al Institutului Medico-Legal „Mina Mi-
novici“. De altfel, la începutul carierei sale, s-a speci-
alizat sub îndrumarea Profesorului Ştefan Minovici. 
În calitate de conducător de doctorat, a condus peste 
30 de doctoranzi în domeniul toxicologiei. A colabo-
rat cu specialişti din Uniunea Sovietică, Iugoslavia, 
Bulgaria, Grecia, dar mai cu seamă din Franţa. S-a 
bucurat de aprecierea profesorului toxicolog René 
Fabre, în laboratorul căruia a şi lucrat în timpul unei 
specializări. De asemenea, a cunoscut şi s-a împriete-
nit cu renumitul toxicolog francez Emil Kohn 
Abrest, directorul Laboratorului de Toxicologie al 
Prefecturii de Poliţie din Paris. Graţie calităţilor sale 
de bun organizator şi de profesor eminent, a fost ales 
decan al Facultăţii de Farmacie din Bucureşti, pe 
care a condus-o în perioada 1956-1961. Activitatea 
ştiinţifică de largă deschidere internaţională i-a con-
ferit dreptul de a fi ales membru al unor societăţi 
internaţionale de prestigiu: Societatea de Chimie Bi-
ologică din Franţa, Societatea de Chimie din Fran-
ţa, Academia Internaţională de Medicină Legală şi 
Socială. În anul 1940, i-a fost conferit, de către rege-
le Carol al II-lea, Ordinul „Coroana României” în 
grad de cavaler, iar în 1957 i s-a acordat „Medalia 
Muncii” şi „Ordinul Muncii” clasa a III-a.

Constantin N. IONESCU  
(1905-1956)

Îşi începe activitatea profesională la 1 noiembrie 
1931 ca asistent suplinitor la catedra de Chimie 

Biologică şi Alimentară din Facultatea de Farma-
cie. În perioada 1942-1948, a fost profesor titular 
la catedra de farmacie galenică. În 1943, ocupă 
funcţia de director la Institutul Chimico-Farma-
ceutic, fiind reales în 1948. În acelaşi an, 1943, 
devine membru în Comisia pentru Standardizarea 
Medicamentelor, membru în Comisia Ştiinţifică 
de pe lângă Institutul Chimico-Farmaceutic şi 
membru în Consiliul Sanitar Superior. În 1947, 
devine membru şi în Consiliul Farmaceutic Supe-
rior. În 1948, prin transfer la catedra de chimie 
farmaceutică, a avut posibilitatea să-şi valorifice 
ambele formaţii profesionale, catedră pe care o re-
organizează şi o conduce ca profesor şef de disci-
plină din 1954. Devine în anul 1948 director al 
Centralei Industriale a Medicamentului.

Privitor la activitatea ştiinţifică şi didactică, 
menţionăm:

• Peste 100 de lucrări şi studii, 5 conferinţe 
publice în legătură cu apărarea naţională

• S-a procupat de sinteza glicozidelor prin 
metode enzimatice

• Valorificarea cercetărilor sale prin prepara-
rea industrială a atropinei, digitosidului, 
oxiiodurii de bismut (antisifilitic), inverto-
zei etc.

• Preşedinte al Comisiei pentru redactarea ce-
lei de a VII-a farmacopei române

• Redactor responsabil al revistei Farmacia 
(din apr. 1953)

• În calitate de chimist, s-a preocupat de me-
todele chimice de luptă şi apărare: „Gaze şi 
măşti de război“, „Producerea fumului de 
război“

• Brevete de invenţie: „Filtru pentru aero-
soli“, „Salopetă impermabilă etanşă“, etc.

• A contribuit la formarea a 24 de serii de far-
macişti.

• A îndrumat 12 doctoranzi
• A devenit membru în mai multe societăţi 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale: Socie-
tatea de Chimie din România (1929), Socie-
tatea de Chimie din Berlin (1934), Societa-
tea de Ştiinţe Farmaceutice din România 
(1935), membru corespondent al Academiei 
Regale din Madrid (1943), membru cores-
pondent al Academiei RPR (1948).
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Petre IONESCU-STOIAN 
(1909-1985)

Personalitate marcantă a cercetării ştiinţifice 
farmaceutice româneşti, Prof. Dr. Doc. Farm. 

Petre Ionescu-Stoian este fondatorul şi organiza-
torul Institutului pentru Controlul de Stat al Me-
dicamentului şi Cercetări Farmaceutice (ICSMCF) 
– Bucureşti (1956-1976). Alături de colaboratorii
săi, a organizat ICSMCF, pe care l-a condus 20 de 
ani (1956-1976), introducând metode moderne 
privind asigurarea calităţii medicamentului au-
tohton şi controlul celui din import.

Principalele teme de cercetare care se desfăşu-
rau la nivelul Institutului erau axate pe calitatea 
medicamentului, valorificarea plantelor medicina-
le, introducerea medicamentelor noi în terapeuti-
că, elaborarea etaloanelor naţionale şi a substanţe-
lor de referinţă, organizare farmaceutică ş.a.

Petre Ionescu-Stoian a devenit doctor în ştiinţe 
farmaceutice în 1941, prin susţinerea tezei de doc-
torat intitulate „Prepararea unor noi compuşi 
sulfamidaţi. Experimentarea compusului 
4-benzen-sulfamido-azo-4’-benzenglicimida“.

Activitatea ştiinţifică a profesorului a cuprins, 
în principal, cercetări de biochimie şi de farmaco-
logie, printre care: studierea conţinutului în poli-
peptide din sucul gastric pentru diagnosticarea 
precoce a cancerului; modificarea metodei Lau-
dat şi aplicaţiile ei la dozarea clorului din lichide-
le organismului; prepararea unui vaccin antitifo-
paratific pe cale orală; contribuţii la extracţia 
hormonului folicular, elaborarea de tehnologii 
moderne pentru unele forme farmaceutice; pune-
rea la punct de noi metodologii de control; rezol-
varea incompatibilităţilor şi a interacţiunilor din-

tre medicamente, respectiv a reacţiilor adverse 
iatrogene.

Multe dintre realizările cercetării ştiinţifice au 
fost încununate prin acordarea de brevete:

• un procedeu pentru prepararea comprima-
telor cu acţiune prelungită, folosind drept
excipient o moleculă hidrofobă, iar ca tehni-
că de lucru, comprimarea directă, fără gra-
nulare prealabilă (Brevet nr. 51995/1966 şi
nr. 55840/1968);

• tehnologia de preparare a comprimatelor
vaginale cu dezagregare rapidă şi eficacitate
mărită, în comparaţie cu cele din import
(procedeu preluat, de asemenea, de indus-
trie, Brevet nr. 52749/1965);

• obţinerea microcomprimatelor pentru anti-
biograme, metodologie introdusă, cu rezul-
tate remarcabile, în practica laboratoarelor
clinice şi brevetată în România (Brevet nr.
43117/1962 şi nr. 53434/1969), R.F. Germa-
nia, SUA, Franţa, Ungaria, Elveţia

Cercetările sale asupra soluţiilor oftalmice, 
care au condus la selectarea unor conservanţi co-
respunzători, în măsură să asigure sterilizarea 
preparatelor pe toată durata folosirii lor, procedeu 
asimilat de industria farmaceutică, au permis revi-
zuirea monografiei „Collyria“ din Farmacopeea 
română, ediţia a VIII-a;

De asemenea, au fost modificate şi alte mono-
grafii din farmacopee sau suplimente: pentru pre-
paratelor injectabile cu proprietăţi bacteriostatice 
reduse sau cu pH slab acid ori slab alcalin, s-a ob-
ţinut posibilitatea sterilizării lor la 100o C, în loc 
de 120o C, folosindu-se ca test o tulpină de Bacillus 
subtilis, procedeul fiind oficializat în Suplimentul 
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I al Farmacopeei române, ediţia a VIII-a (1965); a 
introdus pentru prima dată în România procedeul 
de „îmbătrânire artificială“, reducându-se astfel 
perioada de timp pentru determinarea termenului 
de valabilitate la unele comprimate; a valorificat 
anumite materii prime indigene, constituite din 
produsele secundare (uleiuri vegetale, gliceride de 
sinteză), rezultate în fabricile de uleiuri de floa-
rea-soarelui sau de rapiţă, ele fiind folosite la obţi-
nerea de baze de unguente, înlocuitoare ale lano-
linei din import.

Recunoaşterea meritelor sale în cercetare s-a 
materializat prin primirea distincţiei „Meritul Şti-
inţific“ clasa a III-a (1966) şi clasa a II-a (1971).

Viorica-Sofia CUCU (1918-2003)

Activitatea sa ştiinţifică a fost axată pe extrage-
rea şi separarea de principii active din diferite 

plante şi stabilirea de noi metode analitice pentru 
produsele vegetale, identificarea şi dozarea princi-
piilor active din specii precum Rhamnus frangula, 
Atropa belladonna, Primula officinalis etc. A pu-
blicat 65 de lucrări ştiinţifice, 23 comunicate, 9 
procese tehnologice care au fost predare fabricilor 
de medicamente din ţară, 8 lucrări din domeniul 
istoriei farmaciei. A devenit conducător de docto-
rat din 1970, iar în cadrul catedrei de farmacogno-
zie a restructurat şi modernizat conţinutul cursu-
lui şi al lucrărilor practice, orientându-le spre 
fitochimie, extracţie şi determinări cromatografi-
ce şi valorificări în forme framaceutice adecvate. A 
scris 3 volume de curs de farmacognozie, Lito 
UMF Cluj, 1972, 1975, 1978. În colaborare cu prof. 
dr. E. Cionga şi Grazziela Baciu, a scris „Cercetări 
de chimie vegetală“, iar sub conducerea Prof. C. 

Bodea a elaborat volumul IV din tratatul de bio-
chimie vegetală intitulat „Plante medicinale şi 
aromatice“. Contribuie la elaborarea volumului 
„Istoria ştiinţelor farmaceutice în România“.

Marţian COTRĂU (1923-1998)

Profesorul Marţian Cotrău a fost o personalitate 
care s-a remarcat printr-o bogată activitate di-

dactică şi de cercetare în domeniul toxicologiei şi 
al istoriei farmaciei, care i-a adus un prestigiu şti-
inţific recunoscut în comunitatea academică din 
ţară şi peste hotare. Este considerat creatorul şco-
lii de toxicologie ieşene.

În perioada 1950-1952, a înfiinţat Laboratorul de 
Toxicologie al Facultăţii de Farmacie Iaşi, unde a lu-
crat ca şef de lucrări până la desfiinţarea facultăţii.

Revenit în facultate în 1964, ca asistent univer-
sitar, la Disciplina de Toxicologie, a fost ulterior 
promovat ca şef de lucrări şi conferenţiar. În 1990, 
a devinit profesor. În 1975, sediul Facultăţii de 
Farmacie s-a transferat în noul spaţiu, unde con-
ferenţiarul Marţian Cotrău s-a ocupat de organiza-
rea şi dotarea noului laborator de toxicologie.

Profesorul Marţian Cotrău a desfăşurat o inten-
să activitate de cercetare, constituind un model de 
conduită ştiinţifică, perseverenţă şi pasiune. A 
abordat diverse domenii, precum toxicologia ana-
litică, alimentară, legală, toxicologia xenobiotice-
lor, a substanţelor potenţial cancerigene (micoto-
xine) a radicalilor liberi, poluarea mediului, istoria 
farmaciei. Rezultatele cercetărilor au fost prezen-
tate la 193 manifestări ştiinţifice (15 în străinăta-
te) şi au fost publicate în peste 200 de lucrări. În 
anul 1974, a primit titlul de doctor docent. Este 
autor a 17 cărţi de specialitate, materiale de refe-
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rinţă în pregătirea studenţilor, farmaciştilor şi a 
specialiştilor în domeniul toxicologiei.

Profesorul Marţian Cotrău a fost ales în Acade-
mia Naţională de Farmacie din Paris (membru co-
respondent, 1986) şi în Academia de Ştiinţe Medi-
cale din România (membru titular din 1991 şi, din 
1993, preşedinte al filialei Iaşi). De asemenea, pro-
fesorului i s-au acordat două importante distincţii: 
titlul de „Doctor honoris causa“ al Universităţii de 
Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu“ din 
Chişinău (1994) şi titlul de membru de onoare al 
corpului didactic de la Universitatea de Medicină 
şi Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iaşi.

Emanoil GRIGORESCU 
(1923-2016)

Cercetător în domeniul plantelor medicinale, 
expert ONU, Prof. Dr. Emanoil Grigorescu a 

fost una dintre personalităţile şcolii farmaceutice 
ieşene. Cu o experienţă în învăţământ şi cercetare, 
i se propune în 1962 să vină la Iaşi, unde urma să 
preia conducerea nucleului de iniţiatori (Prof. Dr. 
C. Ichim, Prof. Dr. A. Pastia) ai noii secţii de far-
macie din cadrul Institutului de Medicină şi Far-
macie Iaşi, la care, în septembrie 1961, se susţinu-
se primul examen de admitere.

În 1964, a devenit conferenţiar, în 1968 este pro-
fesor, cel mai tânăr profesor din domeniul învăţă-
mântului farmaceutic, îşi susţine docenţa în anul 
1972. Conducător de doctorat din 1968, a format 22 
de specialişti români (18) şi străini (4) în domeniul 
cercetării plantelor medicinale şi a adus o contribu-
ţie importantă la cunoaşterea atât a speciilor autoh-
tone, cât şi exotice din România şi de peste hotare.

Remarcat pentru seriozitatea şi modernismul 
cercetărilor sale, pentru cunoştinţele solide în ob-
ţinerea medicamentului vegetal (contribuise în 
mod decisiv la dezvoltarea unei platforme de ex-
tracte vegetale în cadrul Fabricii de Antibiotice 
din Iaşi şi susţinuse cursuri şi lucrări practice de 
realizare a unor fitomedicamente la Plantavorel 
din Piatra Neamţ), este numit în 1979 expert ONU 
pentru plante medicinale, participând în această 
calitate la două misiuni UNIDO în Burundi (1979) 
şi Rwanda (1984). De asemenea, a participat la nu-
meroase congrese internaţionale: Salonic, Varna, 
Halle, Viena, Budapesta şi Belgrad.

Ca decan (1964-1975), s-a implicat activ în orga-
nizarea Facultăţii de Farmacie din Iaşi şi în obţine-
rea finanţării şi realizarea construcţiei actualei clă-
diri a facultăţii, inaugurată în 1974. În 1980, a 
înfiinţat Laboratorul de analize fizico-chimice, ser-
vicii şi microproducţie. Laboratorul a reprezentat o 
bază de învăţământ pentru studenţi, cercetare, pro-
ducţie şi control de calitate. Ca şef al disciplinei de 
farmacognozie (timp de 32 ani), a fost maestrul 
care a pus bazele unei abordări ştiinţifice moderne 
de obţinere, analiză, control şi condiţionare a medi-
camentului de origine vegetală. A predat cursuri de 
farmacognozie (1964-1993), farmacognozie-fitote-
rapie, istoria farmaciei (1968-1976). Contribuţia sa 
a fost esenţială în dezvoltarea cercetării şi învăţă-
mântului farmaceutic ieşean.

Dumitru DOBRESCU 
(12 martie 1927 – )

Aabsolvit Facultatea de Farmacie din Bucureşti 
în 1949 şi Facultatea de Medicină Bucureşti în 

1958. În 1965, obţine titlul de doctor în medicină.
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A participat la cursuri de perfecţionare în farma-
cologie la Praga, Bratislava (1963); specializare în 
farmacologie la Bruxelles (1965-1966); instruire în 
farmacologie în cadrul unui program de fellowship 
la Washington (1973). Rezidenţiat la Spitalul Brân-
covenesc şi la Spitalul de Urgenţă, Bucureşti (1947-
1949); farmacist şi şeful laboratorului clinic la Spi-
talul Militar din Braşov (1950-1951); asistent 
universitar (1955-1963); conferenţiar (1963-1967), 
catedra de farmacologie, Facultatea de Medicină, 
Bucureşti; profesor asociat (1967-1973); profesor, 
catedra de farmacologie, Facultatea de Farmacie, 
Bucureşti (1973-1997); medic specialist (1961); 
medic primar (1969); medic homeopat (1981); far-
macolog clinician, Spitalul Colţea (1959-1963), 
Spitalul Brâncovenesc (1963-1983), Spitalul Con-
structorilor (1983-1992);

 − Decanul Facultăţii de Farmacie Bucureşti 
(1972-1981, 1990);

 − Directorul  Institutului pentru Controlul de 
Stat al Medicamentelor şi Cercetării Farma-
ceutice (1990-1993; 1997-1998);

 − membru (1968-1973), vicepreşedinte (1973-
1977) şi preşedinte (1977-1993; 1997-1998) 
al Comisiei pentru Medicamente a Ministe-
rului Sănătăţii

 − Cofondator al Centrului Naţional de Farma-
covigilenţă (1973) şi şeful activităţilor desfă-
şurate în domeniu. Redactor-şef al publica-
ţiei „Farmacovigilenţa“.

 − Autorul unor concepte originale, precum 
farmacotoxicologia (1977), farmacoepide-
miologia (1981) şi farmacologia ecologică 
(1993); autorul “Metodologiei de introduce-
re a unor medicamente noi în terapeutică” 
(1979) şi al “Ghidului de autorizare, înregis-
trare şi supraveghere a medicamentelor” 
(1991), ambele aprobate ca documente nor-
mative de către Ministerul Sănătăţii din Ro-
mânia;

 − autorul a 220 de lucrări ştiinţifice (175 pu-
blicate în România, alte 27 fiind apărute în 
publicaţii internaţionale importante), a 18 
cursuri;

 − Deţinătorul a 12 patente de invenţii. Auto-
rul a 33 de cărţi despre medicamente (auto-
rul unic a 10 dintre ele)

Afilieri şi asociaţii profesionale
 − Vicepreşedinte al Uniunii Societăţii Medica-

le de Ştiinţe (1973-1987); vicepreşedinte 
(1973-1987) şi preşedinte (1987-1999) al 
Societăţii de Farmacie;

 − membru titular (1991) şi vicepreşedinte 
(1991-1995) al Academiei de Ştiinţe Medicale;

 − membru corespondent al Academiei Româ-
ne (1992); membru al Academiei Regale de 
Farmacie din Spania (1987), al Academiei 
Naţionale de Farmacie din Franţa (1998), al 
Societăţii Europene de Farmacie Clinică 
(1990); preşedintele ediţiilor a IX-a, a X-a, a 
XI-a a Congresului Naţional de Farmacie, al 
Comisiei Superioare de Diplome şi al Comi-
siei Superioare de Validare a Ministerului 
Educaţiei (1981-1998).

 − Premii şi distincţii onorifice: Premiul Aca-
demiei Române (1981); titlul de „Doctor ho-
noris causa“ al Universităţii de Medicină şi 
Farmacie din Iaşi (1994) şi din Cluj-Napoca 
(1997); Ordinul Naţional „Steaua României“ 
în grad de cavaler (2002).

Gabriel RÁCZ (1928-2013)

Afost o personalitate ştiinţifică remarcabilă a 
mediului academic din România, având o acti-

vitate deosebită în plan didactic şi de cercetare. 
Prof. Dr. Gabriel Rácz a fost un reprezentant de 
seamă al cercetării plantelor medicinale din bazi-
nul intracarpatic, studiindu-le din punct de vedere 
biologic, botanic şi farmacognostic. Disciplina de 
Farmacognozie a Facultăţii de Farmacie din Tîrgu 
Mureş a fost preluată de Prof. Dr. G. Rácz în 1963.
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Şi, pentru ca rezultatele cercetării farmacog-
nostice să fie cât mai cuprinzătoare, în completare 
erau efectuate şi cercetări farmacodinamice, de 
către Conf. Dr. Elisabeta Rácz Kotilla, titulara dis-
ciplinei de farmacodinamie şi soţia profesorului. 
Nu putem trece cu vederea aprecierea de care s-a 
bucurat Conf. Dr. Farm. Elisabeta Rácz Kotilla, 
care a fost prima femeie secretar ştiinţific la Insti-
tutul de Medicină şi Farmacie din Tg. Mureş. Ca o 
recunoaştere a rezultatelor cercetării aprofundate 
asupra plantelor medicinale, Prof. Dr. G. Rácz a 
fost membru în mai multe organizaţii ştiinţifice: 
preşedinte al Societăţii Române de Cercetare a 
Plantelor Medicinale în cadrul Academiei Române 
(1974-1990), dar şi membru al altor academii; 

i
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membru în mai multe societăţi ştiinţifice (Socie-
tatea de Fitoterapie Română, Societatea Biologilor 
din România, Societatea Homeopată Maghiară, 
Societatea Muzeului Ardelean, Societatea Maghia-
ră de Istoria Farmaciei şi Societatea Română de 
Istoria Farmaciei etc.).

A fost distins cu titlul de „Doctor honoris cau-
sa“ din partea Universităţii de Medicină şi Farma-
cie din Tg. Mureş (1998) şi al Universităţii din Ora-
dea (2010), cu medalia Augusztin Béla (1998, 
Ungaria); a primit Diploma de Excelenţă (2002, 
Bucureşti), Diploma Pápai Páriz Ferenc (Tg. 
Mureş, 2005), precum şi medalia „Prof. Dr. Ale-
xandru Ionescu-Matiu” (2008, Bucureşti).
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Şcoala românească de farmacie 
la Bucureşti – trecut, prezent şi 
perspective

Prof. Dr. Farm. Ana Carata,  
Prof. Dr. Farm. Adriana-Elena Tăerel,  
Şef Lucr. Dr. Farm. Emilia Stancu
Facultatea de Farmacie, UMF „Carol Davila“, Bucureşti, România

„Cum fără istorie nu există ştiinţă, aşa nici fără instituţii  
nu există istorie! Oamenii nu sunt mari decât prin  

instituţiile pe care le lasă în urma lor”  
(Napoleon I)

Introducere

Trecutul şi prezentul Şcolii româneşti de Farmacie sunt descrise în 
mai multe volume, publicaţii de profil (prezentul, desigur până la anul 
publicării volumelor respective). Consemnăm volumele autorilor:  
Th. Burghele şi colab. 1968 [2]; coordonatori – M. Cotrău, C. Gh. Marinescu, 
1992 [17]; Ilea şi colab. 1963 [24]; S. Izsák, 1979 [24]; I. Vintilescu, 1942 
[36]; volume aniversare/comemorative, 1976, 1994, 2002, 2004, 2013, 
2018 [38, 40-44]. 

În perspectivă, actualii decani ai Facultăţilor de Farmacie din ţară au 
publicat pe calea electronică un plan managerial, în concordanţă cu Planul 
managerial al rectorilor. La Bucureşti, Prof. Dr. Farm. Doina Drăgănescu, 

Prof. Dr. Farm. Ana Carata
Facultatea de Farmacie,  
UMF „Carol Davila“, București, România
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actualul decan (fig. 11b), afişează pe internet un 
plan managerial pe termen scurt, 2020-2024, 
corespunzător activităţilor specifice învăţămân-
tului farmaceutic actual, ţinând seama şi de pla-
nul managerial al universităţii, semnat de Rec-
torul UMF „Carol Davila”, Acad. Prof. Dr. Ioanel 
Sinescu [45, pagina www.umfcd.ro].

Istoria învăţământului farmaceutic

Învăţământ farmaceutic într-o şcoală organi-
zată şi reglementată de către autorităţile statului 
a apărut în 1857, când, prin Jurnalul Consiliului 
Administrativ al Ţării Româneşti din 29 iulie, 
Şcoala de Mică Chirurgie, înfiinţată în 1855 la 
Bucureşti de către Carol Davila (1828-1884), se 
transformă în Şcoala Naţională de Medicină şi 
Farmacie, ,,marcând începutul învăţământului 
superior farmaceutic în România”. Facem preci-
zarea că sensul cuvântului ,,superior” de atunci 
nu este acelaşi cu cel de azi, ci înseamnă o treap-
tă superioară, faţă de ,,clasa de farmacie”, care 
se pregătea în Şcoala de Mică Chirurgie, inaugu-
rată la 4 decembrie 1855. În 1861, şcoala de me-
dicină şi farmacie a devenit Şcoala Naţională de 
Medicină, Farmacie şi Veterinărie, prin alătura-
rea învăţământului veterinar la cel de medicină 
umană şi farmacie [24,27,40].

O caracteristică a începuturilor învăţământu-
lui farmaceutic în ţara noastră, ca şi în alte ţări, 
este funcţionarea acestuia în cadrul altor facul-
tăţi: - la Bucureşti, învăţământul farmaceutic a 
existat în cadrul Facultăţii de Medicină din 1870 
până în 1923, când s-a înfiinţat prima Facultate 
de Farmacie din România, în cadrul Universită-
ţii, independentă faţă de Facultatea de Medicină; 
- la Cluj inaugurarea a fost făcută în anul univer-
sitar 1872/1873 în cadrul Facultăţii de Medicină; 
- la Iaşi, în 10 iunie 1913, Ion Vintilescu (1881-
1954) este numit profesor agregat la Catedra de 
Farmacie chimică şi galenică, în cadrul Facultă-
ţii de Medicină ,,marcând începutul învăţămân-
tului superior farmaceutic în acest oraş; în ace-
laşi an, Catedra de Chimie analitică, devenită 
curând Chimie fizicală, a funcţionat în cadrul 
Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi [29,35]; la Cernăuţi, 
în 28 iulie 1879 s-a înfiinţat ,,Cursul farmaceu-
tic” în cadrul Universităţii. 

Şcoala românească de farmacie – în evoluţie 
de la început – este prezentată exhaustiv în mai 
multe materiale documentare, menţionate se-
lectiv în această lucrare: - Patru volume aniver-
sare ale Facultăţii de Farmacie din Bucureşti 
(50 de ani de la înfiinţare, 75-, 90-, 95-; 
1973,1998, 2013, 2018) [38,41,43,44]; - volu-
mul Istoria Ştiinţelor Farmaceutice în Româ-
nia, [indice 40; Anexa 1]; -Biblioteca de Istorie a 
Farmaciei şi Istorie a Medicinei (Facultatea de 
Farm. Bucureşti); - Enciclopedie medicală ro-
mânească – Ştiinţe farmaceutice, vol. 3, Autor 
– N. Ursea, Ana Carată – colab. [indice 5, fig.1];
Volumul este înregistrat şi la Biblioteca Facul-
tăţii de Farmacie din Bucureşti; - Lucrări comu-
nicate şi publicate pe acelaşi subiect.

În valorosul volum Istoria Ştiinţelor Farma-
ceutice în România (opt capitole, I-VIII), Învă-
ţământul farmaceutic (cap.IV) ocupă 78 de pa-
gini (65-143), dintre care 43 pag. (66-109) sunt 
alocate învăţământului farmaceutic la Bucu-
reşti. Capitolul a fost redactat de către cinci pro-
fesori, şefi de catedră din patru centre universi-
tare, a căror activitate ştiinţifică şi didactică este 
prezentată în acest volum: Prof. Dr. P. Ionescu-
Stoian (1909-1985) la Bucureşti; Prof. Dr. Doc. 
Emanoil Grigorescu (1923-2016) şi Prof. Dr. 
Doc. Marţian Cotrău din Iaşi; Prof Dr. Viorica-
Sofia Cucu (1918-2003) la Cluj; Prof. Dr. Doc. 
G. Rácz (1928-2013) la Tg. Mureş [indice 
bibl.40]. Capitolul IV este ilustrat cu 51 figuri 
alb-negru (portrete, documente, distincţii ono-
rifice, imagini de clădiri – facultăţi, laboratoare, 
grădini de plante medicinale). (Anexa 1, p. 65 
scan. ş.cl.). 

Învăţământul farmaceutic a început şi s-a 
dezvoltat din a doua parte a secolului al XIX-lea, 
sub influenţa Şcolii franceze. Ca şi în alte ţări 
europene, influenţa se datorează mai întâi călă-
torilor şi tinerilor români care au studiat în 
Franţa şi în alte ţări europene. Indiscutabil, înt-
emeierea învăţământului farmaceutic în Princi-
patele Române, Ţara Românească şi Moldova o 
datorăm lui Carol Davila (1828-1884) şi urmaşi-
lor lui, factori de progres ai învăţământului far-
maceutic la Bucureşti şi Iaşi. 
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Carol Davila, absolvent al Facultăţii de Medi-
cină din Paris, este în prim plan întemeietor al 
învăţământului farmaceutic în Principatele Ro-
mâne, Ţara Românească şi Moldova. G. Brătes-
cu (1922-2017), în descrierea vieţii şi activităţii 
medicului igienist Iacob Felix (1832-1905), pre-
ia o afirmaţie celebră a lui C. Istrati (1850-1918) 
şi anume: „Carol Davila este unul dintre cei 3 
medici străini, deveniţi buni români”, [cit. de G. 
Brătescu: Iuliu Barasch (1815-1863), Carol Da-
vila (1828-1884), Iacob Felix (1832-1905)]. 

FIGURA 1. Carol Davila (1828-1884).  
Bust în Collecţia „Conf. Dr. Farmacist Zisi  

St. Fârşirotu”, Facultatea de Farmacie din Bucureşti

Un material cu titlul „Din istoricul invăţă-
mântului universitar farmaceutic în România 
- De la începuturi până în prezent (1857-2005)”  
a fost trimis spre publicare autorului unui vo-
lum amplu, intitulat Enciclopedie medicală ro-
mânească. De la începuturi până în prezent. 
Volumul a fost publicat la Editura universitară 
„Carol Davila” din Bucureşti, în 2009. Din ma-
terialul trimis de noi, doar o mică parte a fost 
inclusă în volum, iar autorul apare în lista cola-
boratorilor [5]. Profesorul N. Ursea (autorul En-
ciclopediei amintite) a publicat în anul 2001 un 
volum de 1571 pagini, cu titlul: „Enciclopedie 
Medicală Românească, la Fundaţia Română a 
Rinichiului. La Capitolul Ştiinţe farmaceutice, 
p.1285-1328, subtitlul „Personalităţi reprezen-
tative ale ştiinţelor farmacologice (farmaceuti-
ce, n.n.1) în secolul XX” (p.1307-1328), autor 
este Profesorul D. Lupuleasa [35].

1  (farmaceutice, n.n. – nota noastră).

FIGURA 2. Enciclopedie medicală românească – De la 
origini până în prezent, Farmacia, vol. 3,  

[ind. bibl.5, Biblioteca Fac. Farm. Bucureşti]

Prezentăm copertele 1, la volumele aniversare 
ale Facultăţii din Bucureşti (50 şi 75 ani, precum 
şi insigna aniversară din 1998, figurile 2-3, 3a, 3b).

Imaginile 4 şi 5 au fost realizate în memoria 
şi recunoştinţa urmaşilor pentru doi corifei: Ca-
rol Davila (1828-1884), General Doctor şi In-
spector General al Serviciului Sanitar din Prin-
cipatele Române, Ţara Românească şi Moldova. 
Carol Davila nu a avut parte de a-şi vedea visul 
implinit – Facultate de Farmacie în cadrul Uni-
versităţii din Bucureşti, independentă de Facul-
tatea de Medicină; -Omagiu adus Primului De-
can al Facultăţii, Prof. Dr. Chim. Ştefan Minovici 
(1867-1935). 

Despre aceşti doi corifei, remarcabile perso-
nalităţi ştiinţifice şi organizatorice, pentru înfi-
inţarea Facultăţii de Farmacie la Bucureşti şi 
nu numai, s-a scris foarte mult în trecut, pre-
cum şi în prezent. Portretele lor se regăsesc în 
Colecţia de Istorie a Farmaciei „Conf. Dr. farm. 
Zisi St. Fârşirotu” la Facultatea de Farmacie din 
Bucureşti, ocupând primele locuri în Galeria 
Profesorilor şi Decanilor (fig.6-7).

Imaginile 6, 6a redau Galeria Profesorilor re-
alizată în anii 1960-62 de către părintele Colec-
ţiei, Conf. Dr. Farm. Zisi St. Fârşirotu (1916-
2009), care-i poartă numele, Colecţia de Istorie 
a Farmaciei „Conf. Dr. farm. Zisi St. Fârşirotu”, 
în localul Facultăţii de Farmacie din Bucureşti. 
Portretele profesorilor (alb-negru) din secolele 
XIX-XX (în limita imaginilor găsite în literatura 
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FIGURA 4. 
a. Facultatea de Farmacie din
Bucureşti, 75 ani de la înfiinţare, 
1923-1998.
b. 100 ani de învăţământ superi-
or farmaceutic bucureştean, 
1898-1998.
c. Insigna aniversară
– Facultatea de Farmacie –
Bucureşti - 75 ani de la înfiinţare 
(1923-1998).

FIGURA 5. Coperta 1, Facultatea de Farmacie din 
Bucureşti, 90 de ani de la înfiinţare, 1923-2013

FIGURA 6. Coperta 1, UMF „Carol Davila” din 
Bucureşti, Facultatea de Farmacie – 95 de ani de 

la înfiinţare 

FIGURA 3. Semicentena-
rul Facultăţii de Farmacie 
din Bucureşti ( 1923-1973).

a b
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specifică de către realizatorul Galeriei), înce-
pând cu Davila, au fost înrămate la Atelierul de 
tâmplărie al Institutului de Medicină şi Farma-

cie (IMF) din Bucureşti cu rame uniforme, in-
clusiv C. N. Ionescu (1905-1956). Ultimele 5 
tablouri au fost adăugate de către urmaşi. 

FIGURA 7. Galeria Profesorilor, partea stângă, sec.XIX-XX, de la Carol Davila (1828-1884)... la Dimitrie Grecescu 
(1841-1910)

FIGURA 7a. Galeria Profesorilor, partea a II-a

FIGURA 8. Vedere de ansamblu în Colecţia de Istorie a Farmaciei 
„Conf. Dr. farm. Zisi St. Fârşirotu”
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În Colecţia ce-i poartă numele, prima vitrină 
de la intrare în partea stângă este dedicată crea-
torului. Portretul său „veghează stăruitor” asu-
pra obiectelor din Colecţie, alături de volumele 
pe care le-a scris (două manuale de curs, caiet 
de lucrări practice, precum şi o parte din obiec-
tele care i-au aparţinut – legitimaţie, medalii, 
brevete, diplome onorifice). Această veghe este 
redată în imaginea ce urmează (fig. 8).

S-a născut în comuna Perivoli (Grecia) la 
07.01.1916, a decedat la 30.05.2009 la Montréal 
(Canada). A fost licenţiat al Facultăţii de Farma-
cie din Bucureşti în 1940, doctor în Ştiinţele 
farmaceutice în 1968 la Institutul de Medicină 
şi Farmacie (IMF) din acelaşi oraş, cu teza inti-
tulată „Asistenţa cu medicamente în mediul ru-
ral” (prima din domeniul Organizării farmaceu-
tice în România). Titlul ştiinţific de Doctor în 
ştiinţă a fost confirmat prin Hotărârea Comisiei 
Superioare de Diplome nr. 97/03.02.1969.

A ocupat, prin concurs sau numire, funcţii 
de conducere în aparatul de stat, în organele 
centrale de conducere farmaceutică, în cerceta-

re şi în învăţământul superior farmaceutic la 
Bucureşti. Activitatea sa profesională timp de 
40 de ani, 1939-1979, reprezintă o activitate 
complexă în practica şi cercetarea farmaceutică, 
în organizarea şi conducerea acestui domeniu, 
unde s-a remarcat prin contribuţii deosebite, 
precum şi în cercetarea ştiinţifică aplicativă. 

 Date complete sunt publicate în lucrările 
noastre conform Memoriului propriu din 
16.02.1988, (FPA-Fond Personal de Arhiva, 
SRIF, Z. St. Fârşirotu).

Omagiu Doctorului Carol Davila – Medalie - 
din 1928, la Centenarul naşterii.

FIGURA 10. MEDALIA – Avers: Centenarul – Generalul 
Doctor Carol Davila; Revers: 1828 – Centenarul Davila 
– 1928 [Colecţia de Istoria Farmaciei „Conf. Dr.Ph. Zisi

St. Fârşirotu”, Facultatea de Farmacie, Bucureşti]. 

FIGURA 9. Vitrină dedicată Fondatorului 
Colecţiei, Conf. Dr. Farm. Z. St. Fârşirotu 
[Sursa: indice 6] 

FIGURA 9a. Zisi St. Fârşirotu, 
Montréal (Canada) în 2006.
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Carol Davila este omagiat la Centenarul naş-
terii sale, printr-o medalie din bronz, în greuta-
te de 235,5 g şi diametrul de 80 mm gravată de 
André Lavrillier (1885-1958)2, reprezentant de 
seamă al medalisticii începutului de secol XX, 
sosit în România în 1917, odată cu Misiunea Mi-
litară Franceză. Pe aversul medaliei este bustul 
generalului privind spre stânga, iar pe revers 
sunt gravate următoarele cuvinte: în partea 
stângă: „MEDICINA FARMACIE CHIMIE, SER-
VICIUL SANITAR MILITAR ŞI CIVIL; în centru, 
jos: „Ştiinţă şi Umanitate” 1870-1877; în partea 
dreaptă: „ŞCOALA VETERINARA, ORFELINATE 
ŞI AZILUL ELENA DOAMNA”. Lucrarea maes-
trului Lavrillier este caracterizată de un relief 
adânc şi jocuri de volume ce creează  umbre şi 
lumini care dau parcă viaţă personajelor sale. 
(Descriere, Cristina Enculescu, citată de Ana 
Carată şi colab., [índice 6, capit. 3, Partea a II-a, 
fig.40].

Omagiu Doctorului chimist Ştefan Minovici 
(Figura 10).

„Şt. Minovici <avusese curajul> la Congresul 
Internaţional de Farmacie din 1900 la Paris, să 
fi cerut – după cum menţiona Prof. Crinon – 
crearea de facultăţi de farmacie prin transfor-
marea secţiilor superioare, se înţelege din toată 
Europa, precum şi acordarea titlului de doctor 
farmacist, spune Prof. Dr. Al. Ionescu-Matiu” 
[25].

În 1922, cu ocazia împlinirii a 25 ani de acti-
vitate în învăţământul farmaceutic, farmaciştii 
români, studenţii şi invitaţi (celebre personali-
tăţi din ţară prezente, iar prin telegrame, peste 
25 personalităţi şi farmacişti din provincie), 
i-au adus un grandios omagiu. Printre invitaţi: 
Prof. Vlădescu, Rectorul Universităţii; Victor 
Babeş, Gh. Marinescu; fraţii săi, Mina şi Nicolae; 
Prof. Lalu; Prefectul Capitalei şi alţii; - profesori 
la învăţământul farmaceutic: Ştefan Bogdan, 
Aurel Babeş, Deleanu, Vintilescu ş.a.; peste 50 
de farmacişti din Bucureşti şi din ţară. Au avut 
cuvântul numeroşi oratori, printre care amin-
tim: Aurel Scurtu, Ionescu-Matiu, Vlădescu, V. 

2  De la Wikipedia, enciclopedia liberă: André Henri 
Lavrillier (n. 1885, Paris – d. 1958) a fost un artist 
plastic, gravor de monede și medalist francez. 

Babeş, Al. Iteanu-preşedintele Societăţii Farma-
ciştilor din România, studentul Alex. Florescu, 
Gh. Ciogolea student la Iaşi, Ioan Velescu [27-
29]3. În unele discursuri şi la banchetul ce a ur-

3  Aducem un pios omagiu, creatorului SRIF, Lector univ. 
Col. Dr. Farmacist Constantin Iugulescu (1924-2006), 
pentru întreaga sa activitate de creator, organizator, 
culegător de date, pe care ni le-a pus la îndemână pentru 
lucrările noastre de istoria farmaciei și istoria medicinei!

FIGURA 11. 
a. République Française, Mérite Agricol Le Ministre
de l’Agriculture a conféré à Mosieur Minovici Stefan 
la Croix de Chevalier du Mérite Agricol, par arrêté 
du 19 Février1935, Fait à Paris 7 Mai 1935. [Colec-
ţia de Istoria Farmaciei „Conf. Dr.Ph. Zisi St. 
Fârşirotu”, Facultatea de Farmacie, Bucureşti]. 
b. Detaliu - Republica Franceză, Meritul Agricol
Ministrul Agriculturii a conferit Domnului 
Minovici Ştefan, Crucea de Cavaler al Meritului 
Agricol, prin Decretul din 19 Februarie 1935, Dat 
la Paris, 7 Mai 1935.

a

b
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mat, unii vorbitori nu au ezitat să-l numească 
„Decanul nostru”, deşi Facultatea nu exista. 
Elevii i-au oferit placheta cu portretul său şi in-
scripţia „Maestrului, elevii recunoscători. 25 
ani de profesorat 1897-1922” [26,28].

FIGURA 12. Placheta, Maestrului, Elevii recunoscători –  
25 ani de Profesorat (1897-1922). [Colecţia de Istoria 

Farmaciei „Conf. Dr.Ph. Zisi St. Fârşirotu”,  
Facultatea de Farmacie, Bucureşti].

In lucrarea noastră publicată recent, anul 
2017 [7], am scris: Ştefan Minovici este menţio-
nat împreună cu personalităţile marcante ale 
istoriei farmaciei româneşti, în toate materiale-
le publicate până astăzi. În volumul Istoria Ştii-
nţelor Farmaceutice în România, găsim nu mai 
puţin de 27 trimiteri la text, unde este menţion-
at Şt. Minovici, de la pagina 9 la 240 [38]. La 
introducerea PRO DOMO, făcută de reputatul 
profesor medic Josif Spielman (1917-1986), 
istoriograf al medicinei şi farmaciei, se spune: 
„Fără prezentarea contribuţiei farmaciştilor 
români la dezvoltarea ştiinţei autohtone şi la 
îmbogăţirea cunoaşterii universale, imaginea 
de ansamblu a culturii româneşti ar fi pe ne-
drept sărăcită”.

Dacă, adesea, farmaciştii care sunt şi chimişti 
sau şi medici sunt prezentaţi numai ca chimişti 
sau medici, în cazul de faţă, Şt. Minovici, chi-
mist, este menţionat între farmacişti, fără alte 
precizări. Această omisiune nu ne deranjează, 
ci, dimpotrivă, ne onorează. Ne onorează pen-
tru că Ştefan Minovici a avut contribuţii deose-
bite la ridicarea învăţământului farmaceutic din 
Bucureşti la rangul universitar [11,13-15]. 

Astfel, a fost numit la Şcoala Superioară de 
Farmacie, Catedra Chimia analitică în 1897 (un 
an înainte de legea învăţământului din 1898, 
zisă Legea lui Spiru Haret (1851-1912), când 
Şcoala de Farmacie devine Învăţământ supe-
rior); - a formulat şi adresat mai multe Memorii 
autorităţilor de stat pentru înfiinţarea Facultăţii 
de Farmacie şi separarea învăţământului farma-
ceutic de cel medical, fiind demn continuator al 
luptei lui Carol Davila pentru realizarea acestor 
două obiective. 

Farmacoistorici din România, cum au fost: 
Samuel Izsák (1917-2007), Marţian Cotrău 
(1923-1998), Z. St. Fârşirotu (1916-2009), Ga-
briel Ratz (1928-2013), C. Iugulescu (1924-
2006), Emanoil Grigorescu (1923-2016), Gra-
ziella Baicu (1922-2020), V. Lipan (n.1936), nu 
au omis în lucrările lor personalitatea lui Ştefan 
Minovici.

Scurte date despre învăţământul 
medical şi farmaceutic în secolul 
al XIX-lea

Începuturile gândirii pentru înfiinţarea unui 
învăţământ medical şi farmaceutic la Bucureşti  
îşi au originea în prima jumătate a secolului al 
XIX-lea. Instruirea felcerilor şi subfarmaciştilor 
militari, începută în jurul anului 1830 la Craio-
va, a fost continuată la Bucureşti. „Comisia 
Şcoalelor din Muntenia solicită lui Kisseleff/Ki-
seleff4 la 31 martie 1832, înfiinţarea unei cate-
dre de farmacie pentru studiul botanicii şi ma-
teriei medicale, în cadrul studiului medicinii 
[Izsak]. Generalul Kisseleff a numit o comisie 
pentru a studia problema reorganizării şcolilor 
din Ţara Românească [Semicentenar p.21]. 
Printre propunerile comisiei a figurat solicita-
rea ca activitatea Şcolii Centrale, Liceul Sfântul 

4 Kiseleff, Pavel Dmitrievici, (1788-1872), general și 
diplomat rus. Președinte și diplomat plenipotențiar al 
Divanurilor Moldovei și Țării Românești (1829-1834), 
în timpul administrației militare ruse (1828-1834). A 
contribuit la organizarea administrativă a celor două 
țări și la întocmirea celor două Regulamente Organice 
(în Muntenia 1832/1833; în Moldova 1854). A sprijinit 
unirea Principatelor Române, ca ambasador al Rusiei la 
Paris (1856-1862) [38-MDE].
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Sava, să fie completată, printre altele, şi prin 
cursuri speciale de medicină, în scopul de a for-
ma „ofiţeri de sănătate, chemaţi a înlocui pe 
şarlatani şi empirici, care exploatau populaţiu-
nea” [V. Gomoiu, cit. Semicenten]. Comisia a 
propus următorul plan de învăţământ: Anul I: 
Anatomia, Fiziologia, Materia medicală; Anul II, 
Patologia, Farmacia şi Materia medicală; Anul 
III, Clinica internă, Patologia externă, Mica chi-
rurgie, Obstetrică, Igienă, Clinica externă, un 
curs de Artă veterinară, pentru toţi elevii. Obser-
văm în acest plan de învăţământ pregătirea co-
mună, pentru toţi elevii celor trei domenii: medi-
cină umană, farmacie, medicină veterinară. 

În Regulamentul pentru spitaluri din anul 
1834, la articolul 28 se prevedea: ,,Directorul 
spiţeriei centrale va da, în şcoala din Bucureşti, 
învăţătură asupra botanicii, materiei doctori-
ceşti şi asupra meşteşugului spiţeresc, pentru 
care i se va plăti leafă”. Nu s-au găsit documente 
care să ateste un astfel de învăţământ [I.Vinti-
lescu, N. Ioanid şi D. Angelescu, citări în Semi-
centenar].

Bazele învăţământului medical şi farmaceu-
tic la Bucureşti au fost puse de Carol Davila 
(1828-1884). Nu se poate omite faptul că, pre-
mergător lui Carol Davila, o contribuţie semni-
ficativă privind învăţământul medical şi farma-
ceutic românesc, a avut-o Nicolae Kretzulescu 
(1812-1900). Din iniţiativa doctorului N. Kret-
zulescu, (Creţulescu, medic şi om politic liberal 
român), a funcţionat în anii 1842-1847, la Spi-
talul Colţea, Şcoala de Mică Chirurgie, pentru 
formarea de felceri [S. Izsák, p.271-272]. După 
evenimentele revoluţionare din 1848-1849  
(N. Creţulescu exilat doi ani la Paris), Şcoala a 
fost reînfiinţată în 1853 la Spitalul Filantropia 
de către Gh. Polizu (1819-1886). În acest an, 
1853 luna aprilie, a sosit la Bucureşti Carol Da-
vila, la solicitarea statului român. A fost angajat 
la Spitalul Oştirii de la Mihai Vodă, cu misiunea 
de a reorganiza serviciul sanitar al armatei. A 
reorganizat şi farmacia acestui spital, el fiind şi 
farmacist cu peste patru ani de practică în far-
macie la Angers şi Nantes (1847-1851). După 
1851, în anii de studii la Paris, a îndeplinit şi 
funcţia de preparator de chimie, farmacie şi şti-

inţe naturale, la catedrele unor profesori renu-
miţi. La Farmacia Spitalului Oştirii de la Mihai 
Vodă, Carol Davila l-a numit Farmacist şef pe 
Francisc Xaverius Pruszinsky (1802-1874), pri-
mul farmacist şef al armatei [40].

 Se afirmă în unele lucrări că ,,nu s-a făcut o 
etapizare în evoluţia învăţământului farmaceu-
tic din România”. Totuşi, găsim repere în timp, 
care marchează diferite trepte de progres şi as-
censiune de-a lungul timpului. Unele momente 
au fost considerate de către autori [18] regres şi 
decădere (de exemplu anexarea Şcolii Superioa-
re de Farmacie la Facultatea de Medicină din 
Bucureşti, în anul 1870). Astăzi, ,,judecând cu 
nepărtinire faptele”, aşa cum îndemna Mihail 
Kogălniceanu în 1841 [cit. A. Carată, indice 3], 
apreciem că nu a fost ,,regres” acest moment. 
Şcoala Superioară de Farmacie a continuat să 
funcţioneze, în condiţii grele, fără profesori far-
macişti, numărul studenţilor (elevilor la acea 
vreme) crescând continuu, de la 18 elevi în anul 
şcolar 1871/1872, la 148 în 1897/1898 şi 162 în 
anul 1922/1923 (înfiinţarea Facultăţii de Far-
macie din Bucureşti). 

Despre învăţământul medical şi  
farmaceutic la bucureşti în 
pragul secolului al XX-lea

Sfârşitul secolului al XIX-lea şi primele două 
decenii ale secolului XX au însemnat realizarea 
unui obiectiv pentru care, timp de peste o jumă-
tate de secol, din 1869 până în 1923, s-a dus o 
luptă continuă. Profesorii Şcolii Superioare de 
Farmacie, în primul rând Carol Davila, alţi pro-
fesori, elevii, farmaciştii şi organizaţiile farma-
ceutice profesionale, ştiinţifice, prin memorii, 
articole publicate şi intervenţii directe la autori-
tăţi, au cerut neîncetat învăţământ superior far-
maceutic şi Facultate de Farmacie independen-
tă de Facultatea de Medicină, în cadrul 
Universităţii din Bucureşti. 

 Nicolae I. Angelescu (10 august 1866 – 11 
decembrie 1942) este unul dintre farmaciştii 
care, prin implicarea şi devotamentul lor, şi-au 
legat definitiv numele de profesie. S-a format la 
Şcoala Superioară de Farmacie din Bucureşti pe 
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care a absolvit-o în 1887, iar în 1893 este doctor 
chimist la Lausanne (Elveţia). A participat la re-
dactarea unui memoriu cu propuneri pentru 
reforma învăţământului farmaceutic (1898); a 
făcut parte din comisia pentru redactarea Far-
macopeei (1905-1907); s-a implicat în crearea 
sau reorganizarea unor structuri profesionale 
(Societatea Studenţilor în Farmacie, Societatea 
Farmaciştilor din România) etc. 

În calitate de preşedinte al Comisiei Farma-
ceutice de pe lângă Ministerul de Interne şi 
membru în Camera Deputaţilor, a susţinut cau-
zele profesionale. Nicolae I. Angelescu a rămas 
în conştiinţa posterităţii mai ales prin lucrarea 
sa, Acte şi documente din trecutul farmaciei în 
Ţările Române (1904), prefaţată de istoricul Ni-
colae Iorga (1871-1940), [36,40].

Evenimentele care au condus la o Facultate 
de Farmacie independentă, cu toată opoziţia 
unor decani şi profesori ai Facultăţii de Medici-
nă5, au fost: - lupta neîntreruptă a lui Carol Da-
vila (1828-1884), din 1869 până la sfârşitul vieţii 
sale împreună cu întreaga comunitate farmace-
utică (farmaciştii şi asociaţiile lor, presa farma-
ceutică, studenţi/elevi şi societatea lor înfiinţată 
în 1885). 

 Această luptă a fost în zadar până la 1897-
1898, când Ştefan Minovici a fost numit profe-
sor la Şcoala Superioară de Farmacie. Deşi chi-
mist, cunoscând organizarea învăţământului 
farmaceutic în ţări europene avansate şi legătu-
ra indisolubilă între chimie şi farmacie, prin 
memoriile sale a contribuit esenţial la ridicarea 
învăţământului nostru farmaceutic la rangul 
universitar. Contribuţiile sale în acest domeniu 
şi unele date semnificative din viaţa sa sunt pu-
blicate [3,7,8,40]. 

Primul pas către transformarea Şcolii de Far-
macie în facultate independentă a fost Legea în-
văţământului din 1898, prin care s-a consfinţit 
egalitate în drepturi a şcolii cu facultatea de me-
dicină. Prin Regulamentul publicat în 1899, în-

5  Carată Ana și colab. Directori și decani ai 
învățământului medical și farmaceutic la București 
și Iași. Lucrare comunicată, vol. Rezumate, A XLVI-a 
Reuniune Națională de Istoria Medicinei, București  
22-24 iunie 2017. 

văţământul farmaceutic are o durată de 5 ani, 
alocaţi diferit faţă de prezent (doi ani de practică 
în farmacie, după care urmau trei ani de cursuri 
şi lucrări practice în universitate). 

 În 1898, prin legea instrucţiunii publice, a 
învăţământului secundar şi superior de toate 
gradele, în mandatul de ministru al învăţămân-
tului al Profesorului Spiru Haret (1851-1912), 
învăţământul farmaceutic s-a înălţat pe o treap-
tă superioară: de la Şcoala Superioară de Far-
macie, anexată facultăţii de medicină, primeşte 
Statutul de Învăţământ universitar, secţie a Fa-
cultăţii de Medicină, în cadrul Universităţii din 
Bucureşti.

După cum am precizat într-o lucrare publi-
cată anterior [11], aproximativ în 3 luni şi ju-
mătate de la publicarea Legii Instrucţiunii Pu-
blice (20 martie-10 iulie 1898), Facultatea, sub 
semnătura decanului, a trimis Proiectul Regu-
lamentului învăţământului farmaceutic la Mi-
nister, cu raportul nr.1367 din 10 iulie 1898. 

În volumul aniversar din 2018 [42], la pagi-
nile 1-3 sunt prezentate repere temporale pri-
vind învăţământul farmaceutic la Bucureşti, 
precum şi decanii facultăţii în cei 95 ani de exis-
tenţă (fig. 12, 12a, 12b- 3 pag. scan).

Repere – Pregătirea prin rezidenţiat 
(1993-prezent), Farmacie clinică, Laborator far-
maceutic, Industrie farmaceutică şi cosmetică. 
Din 1993, o scurtă perioadă, a funcţionat şi rezi-
denţiatul în domeniul Farmacie generală. Alte 
repere importante – doctorat şi cursuri postuni-
versitare.

Activitatea didactică şi de cercetare se desfă-
şoară în peste 20 de laboratoare, săli de curs şi 
seminar, precum şi o bibliotecă dotată cu peste 
20.000 volume (cărţi, tratate, monografii, co-
lecţii de reviste din toate domeniile farmaceuti-
ce). De asemenea, facultatea este dotată cu o 
reţea de calculatoare conectată la Internet. 
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Astăzi se desfăşoară învăţământ superior far-
maceutic în mai multe oraşe din ţara noastră. 
La Cluj-Napoca, începutul este la 1872; la Iaşi în 
1913 (după 34 de ani de la deschiderea cursuri-
lor Facultăţii de Medicină la 1 decembrie 1879); 
Tg. Mureş în 1948; după 1990, alte 6 oraşe se 
înscriu în această succesiune: Constanţa, Craio-
va, Galaţi, Oradea, Sibiu, Timişoara. 

Admiterea la Facultatea de Farmacie se face 
pe bază de concurs. Pe lângă numărul de locuri 
finanţate de la bugetul de stat, există şi un nu-
măr de locuri cu taxă.

In Facultatea de Farmacie Bucuresti se des-
făşoară o bogată activitate ştiinţifică, materiali-
zată prin publicarea anuală a unui număr mare 
de lucrări ştiinţifice în revistele de specialitate 

din ţară şi străinătate, cât şi realizarea de nume-
roase brevete, cărţi sau monografii.

Ca o recunoaştere a meritelor deosebite, o 
serie de cadre didactice din Facultatea de Far-
macie Bucureşti au obţinut premii ale Academi-
ei Române sau ale Academiei de Ştiinţe Medica-
le. După 1990 s-a realizat o mare deschidere 
către participarea la manifestări ştiinţifice in-
terne şi internaţionale. Facultatea de Farmacie 
Bucureşti sprijină activitatea unor societăţi şti-
inţifice din domeniul farmaceutic: Societatea de 
Ştiinţe Farmaceutice din România (SSFR), So-
cietatea Română de Fitoterapie (SRF), Societa-
tea Română de Istoria Farmaciei (SRIF), Socie-
tatea Română de Farmacie Clinică. Unele dintre 
aceste societăţi ştiinţifice sunt recunoscute şi 

FIGURA. 13. 13a. 13b. 
Scan 13 Sursa: [43] -Repere... pag. 1; Scan 13a – pag. 2;
Scan 13b – pag. 3
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STATISTICA studenţilor, licenţiaţilor şi doctorilor învăţământului farmaceutic din Bucureşti între 1923 şi 1948

Anul universitar Numărul studenţilor Numărul titraţilor
Băieţi Fete Total Licenţiaţi Doctori

B. Facultatea de farmacie
1923-1924 278 374 652 54 5
1924-1925 663 25
1925-1926 265 402 667 13
1926-1927 667 69
1927-1928 315 482 797 90 2
1928-1929 341 428 769 121 2
1929-1930 450 545 995 94
1930-1931 433 515 948 106 4
1931-1932 473 529 1002 79 2
1932-1933 408 555 963 99 1
1933-1934 328 507 835 393 8
1934-1935 498 707 1205 229 5
1935-1936 417 631 1048 273 5
1936-1937 322 504 826 258 16
1937-1938 227 313 540 316 17
1938-1939 214 354 568 178 11
1939-1940 210 392 602 118 11
1940-1941 226 540 766 49 15
1941-1942 231 771 1002 62 5
1942-1943 352 973 1325 39 4
1943-1944 449 897 1346 77 5
1944-1945 583 703 1286 99 4
1945-1946 340 1136 1476 157 7
1946-1947 364 1032 1396 147 6
1947-1948 372 963 1335 284 5
1948-1949 242 748 990  - 7
1949-1950 166 709 875 9

TOTAL 4434 147

FACULTATEA DE FARMACIE, BUCUREȘTI
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i

afiliate la asociaţii şi societăţi internaţionale 
[45, www.umfcd.ro].

Concluzii

În lucrare sunt prezentate selectiv date des-
pre învăţământul farmaceutic la Bucureşti şi 
corifei, din secolul al XIX-lea şi în prezent. 

Invăţământul farmaceutic în teritoriul ro-
mânesc, din secolul al XIX-lea până în prezent, 
este ilustrat prin publicarea mai multor volume 
şi articole, menţionate selectiv de către noi, în 
cei 45 indici bibliografici.

Farmacia, soră a medicinei, a fost de la înce-
put asociată cu chimia, după cum au afirmat 

anterior unii farmaco-istorici, personalităţi şti-
inţifice. Această legătură este vizibilă în toate 
planurile de învăţământ, din care am inserat 
numai planul anului I, 2018/2019. 

Despre legătura indisolubilă între farmacie şi 
chimie, reamintim numai două personalităţi 
care au activat în secolul XX: Profesorul Al.  
Ionescu-Matiu (1883-1975), farmacist şi doctor 
chimist, profesor la Iaşi şi Bucureşti; Profesorul 
Samuel Izsák (1915-2007), medic la Cluj, cu 
prima carte de istoria farmaciei publicată în 
ţara noastră [25,30].

1. G. Brătescu - Doctorul Iacob Felix - savantul şi înfăptuitorul - Ed. Viaţa Medicală Românească, Bucureşti, 2004,
p.17, 35, (206).

2. Theodor Burghele şi colaboratori - Institutul de Medicină şi Farmacie din Bucureşti - Ed. Medicală, Bucureşti,
1968;
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despre Carol Davila şi istoria farmaciei franceze, Academia Română, CRIFST, Noema vol. VI, 2007, p. 58-72.
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Autor: Nicolae Ursea, Ed. univ. Carol Davila, 2009, LibrariaOnline.ro.
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XX-lea, Prima Parte-Invăţământ farmaceutic universitar. A 47-a Reun. Naţională SRIM şi a 27-a Reun. Naţională
SRIF, Roman 17-19 mai 2018, Ed. SITECH, Craiova, vol. in extenso 79-86, (258) 2018.
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Roman 17-19 mai 2018, Ed. SITECH, Craiova, vol. in extenso, 87-95, (258) 2018.

11. Ana Carată, Adriana-Elena Tăerel, Proiectul Regulamentului Învăţământului farmaceutic în contextul Legii
Invăţământului de la 1898. Nota 1. Capitolul I, Art. 1-8, din Regulament, Galenus, nr.118/aprilie 2018, 66-69 (76).
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Repere istorice ale învăţământului 
farmaceutic clujean

Prof. Dr. Farm. Marius Bojiţă,  
Prof. Dr. Farm. Gianina Crişan,  
Asist. Univ. Dr. Farm. Oana Stanciu
Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie  
„Iuliu Haţieganu“, Cluj-Napoca

Citându-l pe profesorul francez Jules Guiart, Director al Institutului de 
Istoria Medicinei, Farmaciei şi de Folclor Medical, „farmacia este un 
ansamblu de ştiinţe, o artă şi o profesie“. Timp de secole, farmacia nu 

a fost diferenţiată de medicină, fiind practicată de aceeaşi persoană care pre-
para ea însăşi medicamentele prescrise – epoca cumulării actelor medicale şi 
farmaceutice. Evoluţia farmaciei nu a avut totdeauna o linie continuu ascen-
dentă, ci s-au înregistrat momente de stagnare sau chiar de regres, fiecare 
etapă însemnând, totuşi, un progres în combaterea unor boli sau eradicarea 
altora. 

Ca orice ştiinţă, trecutul farmaciei reprezintă tocmai începutul a tot ceea 
ce se cunoaşte astăzi şi numai prin el se poate aprecia prezentul. În evoluţia 
sa istorică, farmacia, ca ştiinţă şi artă a preparării, manipulării, conservării şi 
distribuţiei medicamentelor, a parcurs mai multe etape corespunzătoare dez-
voltării economice, tehnico-ştiinţifice şi sociale ale epocilor respective. Indi-
ferent de epoca istorică, farmacia a constituit însă „un sanctuar al ştiinţei, un 
laborator de cercetare şi de microproducţie artizanală a medicamentelor“, o 
verigă a sistemului de ocrotire a sănătăţii. 

Prof. Dr. Farm. Marius Bojiţă
Facultatea de Farmacie, Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“, 
Cluj-Napoca
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Deoarece fiecare ţară are cultura şi tradiţiile 
sale şi pentru că nu există ştiinţă fără istorie, se 
cuvine a fi studiată şi istoria învăţământului far-
maceutic, parte a istoriei culturii, deoarece, cu cât 
vom aprecia mai mult trecutul, cu atât vom înţe-
lege mai bine prezentul şi vom putea prevedea cu 
mai multă claritate viitorul. Istoria învăţământu-
lui farmaceutic clujean nu poate fi desprinsă de 
istoria invăţământului medical din Cluj, ani la 
rândul specializarea Farmacie fiind parte inte-
grantă a Facultăţii de Medicină. 

Învăţământul superior din Cluj datează din 
anul 1581. Viaţa universitară s-a dezvoltat treptat, 
conturându-se diferite domenii şi specialităţi de 
studiu. În 1775, a fost înfiinţată „Şcoala medico-
chirurgicală“ din Cluj, iar în 1816, şcoala se trans-
formă în „Liceul medico-chirurgical“. Facultatea 
maghiară de Medicină a fost fondată chiar de la 
începutul existenţei „Universităţii Ferencz Jozsef“ 
din Cluj, adică în 1872. Universitatea Regală Ma-
ghiară din Cluj, înfiinţată în 1872, îşi schimbă de-
numirea în 1881 în Universitatea Regală Maghiară 
Franz Josef. Universitatea avea la început patru 
facultăţi, cu 40 de profesori şi 11 asistenţi: Filozo-
fie, Filologie şi Istorie; Medicină; Drept şi Ştiinţe 
Politice; Matematică şi Ştiinţe. 

Încă de la înfiinţarea învăţământului universi-
tar, a început şi formarea farmaciştilor. Învăţă-
mântul de farmacie era de doi ani, studenţii frec-
ventau în primul an Facultatea de Matematică şi 
Ştiinţe, iar în al doilea an Facultatea de Medicină. 
Pentru obţinerea diplomei de farmacist, era nevo-
ie, pe lângă cei doi ani de facultate, şi de efectuarea 
a 6 ani de practică, în total 8 ani. Ulterior, durata 
şi desfăşurarea practicii au suferit modificări. 

Imediat după Marea Unire, în învăţământul su-
perior de medicină şi farmacie din Cluj a avut loc 
o transformare notabilă. În 1919, a fost întemeiată 
Facultatea românească de Medicină şi Farmacie, 
ca parte componentă a Universităţii „Daciei Supe-
rioare“, primul decan şi organizator al facultăţii 
fiind Iuliu Haţieganu, care, ulterior, a fost Magni-
ficus Rector al acestei universităţi. În cadrul Fa-
cultăţii de Medicină din Cluj, a existat în perioada 
1919-1934 şi o importantă secţie de farmacie, al 
cărei fondator şi conducător a fost Gheorghe Pam-

fil. Printre primii profesori de farmacie s-au nu-
mărat Hintz György şi Issekutz Hugó, ambii la 
disciplina de tehnică farmaceutică, şi Ajtai Kovács 
Sándor, primul care a predat farmacognozia. Încă 
de la începuturile sale, învăţământul farmaceutic 
românesc din Cluj – organizat în cadrul Facultăţii 
de Medicină – a beneficiat de cursurile unor emi-
nenţi profesori din acea vreme, parte dintre aceş-
tia aparţinând Facultăţii de Ştiinţe: Al. Borza, I. 
Grinţescu, A. Ostrogovich, G. Spacu, I. Scriban, G. 
Martinescu, P. Pamfil, I. Moldovan, J. Orient, L. 
Guiart.

În mod interesant, s-a observat un interes cres-
cut pentru învăţământul farmaceutic, fiecare an 
universitar aducând înmatricularea de noi stu-
denţi. În perioada 1919-1934, numărul total al 
studenţilor la Farmacie a variat, conform rapoar-
telor anuale ale Universităţii, astfel: 64 (1919-
1920), 52 (1921-1922), 61 (1923-1924), 66 (1924-
1925), 152 (1927-1928), 132 (1928-1929), 111 
(1929-1930), 127 (1930-1931), 331 (1931-1932), 
387 (1932-1933), 396 (1933-1934). În 1934, învă-
ţământul farmaceutic a fost concentrat la Univer-
sitatea de Medicină din Bucureşti.

Perioada anilor 1919-1934 este o perioadă care 
a lăsat în urmă şi discursuri magistrale ale unor 
rectori, privitor fie la viaţa academică, fie la rolul 
universităţii în societate. 

În Anuarul Universităţii din Cluj – anul 1919-
1920, rectorul, Prof. Dr. Sextil Puşcariu, afirma: 
„Graţie muncii intensive depuse la Comisiunea 
universitară, devotamentul profesorilor care s’au 
grăbit să-şi ocupe posturile, înţelegerii şi spiritu-
lui de jertfă, ce au întâmpinat la membrii Consi-
liului Dirigent şi cu deosebire la preşedintele lui, 
dl Iuliu Maniu, porţile Universităţii noastre au fost 
deschise pentru studenţi la Octombrie, iar cursu-
rile s’au început toate în luna Noemvrie 1919, şase 
luni după luarea în primire a Universităţii de la 
Maghiari. Universitatea, ca cea mai înaltă institu-
ţie culturală, trebuie să dea un exemplu celorlal-
tor instituţiuni, cum trebuie făcută unificarea aş-
teptată de toată suflarea românească. Uşile noastre 
vor trebui închise tuturor elementelor protivnice 
ordinei sociale, indeferent de naţionalitate şi cetă-
ţenie, pentru că Universitatea nu e datoare numai 
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să dea o educaţie ştiinţifică tineretului, ci să dea 
Statului elemente sănătoase, care să contribuie la 
consolidarea, iar nu la subminarea lui. Pentru ca 
Universitatea din Cluj să-şi poată împlini întreaga 
ei misiune, e nevoie ca ea să fie sprijinită de în-
treaga societate“. În plus, acelaşi rector aminteşte 
una dintre marile realizări a acelor timpuri: „Cu 
toate condiţiile mai mult decât neprielnice de ti-
par, Facultatea de Medicină a scos revista lunară 
Clujul Medical, al cărei prim număr a apărut cu 
ocazia serbătorilor inaugurale“.

Un an mai târziu, rectorul, Prof. Dr. Dimitrie 
Călugăreanu, în Anuarul Universităţii din Cluj – 
anul 1921-1922, menţiona: “Ca să înţelegem cum 
se cade activitatea unei Universităţi, e nevoie să ne 
ferim de a o privi ca pe o făptură izolată de restul 
lumei, cum se făcea în vremile trecute. În zilele 
noastre, şi mai ales după război, publicul a înţeles 
că Universitatea îndeplineşte o funcţiune socială; 
că viaţa şi munca ei sunt în strânsă legătură cu 
viaţa şi rânduiala societăţii în mijlocul căreia dân-
sa funcţionează, şi că sufere şi ea destul de simţi-
tor influenţa mediului. De aceia, ca să-i putem 
preţui silinţele datori suntem să luăm în seamă şi 
condiţiunile sociale ce o înconjoară, adecă să pri-
vim activitatea ei în cadrul activităţii generale“. În 
ceea ce priveşte evoluţia învăţământului medical 
şi farmaceutic, rectorul, Prof. Dr. Dimitrie Călugă-
reanu, apreciază eforturile cadrelor didactice de la 
acea vreme, fără de care nu se putea face progrese-
le notabile de la acea vreme: „Datorită muncei in-
tensive a Profesorilor şi a întregului personal di-
dactic ajutător s’au putut face progrese simţitoare 
faţă de anul trecut, mai ales în ceea ce priveşte 
lucrările cu studenţi medicinişti şi farmacişti, care 
fuseseră stingherite foarte mult anul trecut din 
lipsa de local şi de material. Transformând în labo-
ratoare, cu toate instalaţiile necesare cele două 
odăi cari formau locuinţa fostului Mecanic al In-
stitutului, Otto Klein, plecat în Ungaria, s-a putut 
rezerva mediciniştilor o sală de 60 de locuri şi în 
acest mod aceşti studenţi au putut căpăta noţiuni-
le practice fundamentale de chimie atât de necesa-
re pentru studiile lor viitoare“. 

Una dintre cele mai frumoase definiţii referi-
toare la evoluţia Universităţii din Cluj în raport cu 

Marea Unire este dată în Anuarul Universităţii din 
Cluj – anul 1922-1923, de către rector, Prof. Dr. 
Iacob Iacobovici: „Universitatea din Cluj este quin-
tesenţa şi păstrătoarea îndărătnică a fondului mo-
ral al poporului românesc. România Mare este o 
realitate şi rezultanta normală a superiorităţei 
morale şi culturale a popurului românesc“. Ace-
laşi Prof. Dr. Iacob Iacobovici menţionează şi ne-
cesitatea de a perfecta învăţământul farmaceutic: 
“Este nevoie de complectarea învăţământului far-
maceutic prin crearea catedrelor necesare, pre-
cum şi a unei institut special, care să poată cu-
prinde toate ramurile acestei ştiinţi azi tributară 
la facultatea de ştiinţi şi cea de medicină. Ar fi poa-
te mai bine să se creeze o secţie sau, chiar o facul-
tate pe lângă facultatea de ştiinţi aplicate, unde 
farmacia este mai la locul său, de cât la medicină 
sau la facultatea de ştiinţi teoretice“.

Poate unul dintre cele mai profunde discursuri 
din înscrisurile istorice ale învăţământului medi-
cal şi farmaceutic clujean este cel al Rectorului 
Prof. Dr. Iuliu Haţieganu din Anuarul Universităţii 
Regele Ferdinand I Cluj – anul 1930-1931. Adre-
sându-se studenţilor (numiţi „elevi“ la acea vre-
me), acesta afirma: „Universitatea deschide larg 
porţile sale pentru toţi aceia cari vreau să se adape 
la izvorul ştiinţei. Veniţi aici să munciţi, şi pentru 
ca munca voastră să fie productivă, e nevoie de li-
nişte, de pace. Studenţimea trebuie să se încadre-
ze într’un ideal constructiv, orice nelinişte, orice 
agitaţie, este egală cu distrugerea şi orice distru-
gere întârzie procesul de consolidare socială şi na-
ţională, absolut necesar vieţii ascendente şi civili-
zate“.

Profesorul Iuliu Haţieganu este cel care trasea-
ză în mod simplu – şi, totuşi, complet şi concis – 
valorile şi misiunile universităţii: „Începutul fie-
cărui an universitar trebuie să însemneze un pas 
înainte în aflarea adevărului. Afară de căutarea 
adevărului să nu uităm nici menirea cealaltă, tot 
aşa de importantă, educaţia tinerelor generaţii. 
Azi Universitatea evoluiază în direcţie naţională şi 
socială, devenind astfel un factor indispensabil în 
viaţa unui stat. Afară de cultivarea ştiinţii pentru 
ştiinţă, ea tinde şi spre aplicaţii practice, dar mai 
ales urmăreşte inaugurarea unei educaţii desăvâr-
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şite. Ea e datoare să pregătească o tinerime, care 
să nu se contagioneze la primul pas de păcatele 
colectivităţii, ci din contră, înarmată cu imunita-
tea infrangibilă a unei educaţii integrale. Universi-
tatea de azi tinde nu numai la formarea de profesi-
onişti, ci şi la formarea de caractere, de cetăţeni 
utili statului. Universitatea începe să fie preocupa-
tă nu numai de turnarea ştiinţei prin pâlnie în cre-
erul bietului elev, ci şi de sănătatea lui, în dorinţa 
de a avea la terminarea studiilor un individ vigu-
ros“.

În perioada 1940-1945, Universitatea se refugi-
ază la Sibiu, în această perioadă învăţământul uni-
versitar farmaceutic fiind de 4 ani. Istoria învăţă-
mântului clujean de medicină şi farmacie a 
înregistrat o cotitură în 1948, prin desprinderea sa 
de Universitatea din Cluj şi întemeierea Institutu-
lui Medico-Farmaceutic (I.M.F. Cluj). Acesta a 
avut la început cinci facultăţi: medicina generală, 
pediatria, stomatologia, farmacia şi igiena (care a 
existat numai un deceniu). Continuând tradiţiile 
antebelice, Facultatea de Farmacie a devenit în 
anul 1948 facultate de sine stătătoare în cadrul 
IMF Cluj, avându-l ca prim decan şi organizator pe 
Erwin Popper. Alţi profesori importanţi au fost: T. 
Goina, A. Dima, V. Galea, I. Simiti, V. Ciocănelea, I. 
Grecu, V. Arieşan, V. Bologa, S. Leucuţa, E. Curea 
etc. 

Începând din 1990, istoria Şcolii Clujene de Me-
dicină şi Farmacie a înregistrat o dezvoltare rapidă 
şi consistentă. În acel an, vechea denumire de I.M.F. 
a fost schimbată în Universitatea de Medicină şi 
Farmacie. Numele simbol al lui Iuliu Haţieganu a 
fost pus pe frontispiciul U.M.F. în anul 1992. 

În prezent, Universitatea de Medicină şi Farma-
cie „Iuliu Haţieganu“ din Cluj-Napoca cuprinde 3 
facultăţi, peste 6.000 de studenţi în ciclul de licen-
ţă şi peste 830 de cadre didactice. Facultatea de 
Medicină este cea mai mare facultate, dominând 
procesul decizional din Universitate. Facultatea de 
Medicină Dentară este a doua ca dimensiune, în 
timp ce Facultatea de Farmacie, cea mai mică, 
este responsabilă de aproximativ jumătate dintre 
publicaţiile ştiinţifice ale Universităţii. Dovadă a 
evoluţiei Universităţii atât din punct de vedere di-
dactic, cât şi din punctul de vedere al cercetării, 

stau atât publicaţiile ştiinţifice, cât şi infrastructu-
ra pe care Universitatea o posedă. Cel mai ambiţios 
proiect de cercetare al UMF Cluj-Napoca este des-
chiderea centrului de cercetare genomică, înfiin-
ţat cu finanţare din partea universităţii şi granturi 
externe. Toate cele trei facultăţi sunt implicate în 
acest centru şi au propriile priorităţi de cercetare. 

De asemenea, Universitatea consideră interna-
ţionalizarea drept un aspect strategic, fapt eviden-
ţiat prin: numărul de acorduri bilaterale cu uni-
versităţi din străinătate; activităţile desfăşurate în 
cadrul reţelelor din România şi străinătate, cum 
ar fi reţeaua decanilor facultăţilor de medicină sau 
de farmacie; succesul programelor de studiu cu 
predare în limbile engleză şi franceză în atragerea 
de studenţi internaţionali la UMF Cluj-Napoca; în-
fiinţarea MedESN, o reţea a studenţilor Erasmus; 
dezvoltarea de indicatori care să măsoare impac-
tul activităţilor internaţionale. 

În epoca globalizării, clasamentele reprezintă 
noua monedă de măsurare a calităţii pentru insti-
tuţiile de învăţământ superior. Astăzi, UMF Cluj-
Napoca este vizibilă în 3 clasamente internaţiona-
le cu grad ridicat de credibilitate: University Web 
Rankings & Reviews (poziţia 4.256 din peste 
20.000), University Ranking by Academic Perfor-
mance (poziţia 882 din 1.000) şi Webometrics 
Ranking of World Universities. Printre clasamen-
tele adevărate, considerate unanim valide şi rele-
vante, este şi sistemul de evaluare QS World Uni-
versity Rankings ce utilizează 6 criterii pentru a 
măsura progresul către internaţionalizare: cola-
borări de cercetare, cadre didactice internaţionale, 
studenţi internaţionali, suport internaţional pen-
tru studenţi – facilităţi de cult, mobilitate a stu-
denţilor şi diversitate internaţională. Pentru a câş-
tiga maximum de puncte, trebuie să fie 
reprezentate în corpul studenţesc al unei univer-
sităţi 50 de naţionalităţi diferite, iar învăţământul 
medical şi farmaceutic clujean cuprinde studenţi 
din 59 de ţări care studiază în limbile română, en-
gleză şi franceză. 

În plus, există şi clasamente naţionale. Un ast-
fel de clasament este cel realizat de România Cu-
rată – „Raportul integrităţii universitare din Ro-
mânia“, care, pentru întocmirea topului 
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universităţilor, a folosit 6 criterii: transparenţa şi 
corectitudinea administrativă, corectitudinea aca-
demică, calitatea guvernanţei, managementul fi-
nanciar, meritocraţia şi antidiscriminarea. Inte-
gritatea academică a fost evaluată pentru patru ani 
(2012-2016) în 48 de universităţi publice din tota-
lul de 56, iar scorul obţinut de UMF Cluj-Napoca a 
plasat-o în topul universităţilor de 4 stele.

Concluzionând, se poate afirma că, în prezent, 
studenţii Facultăţii de Farmacie beneficiază de o 

formare la standarde internaţionale, cu respecta-
rea trecutului şi consolidarea permanentă a viito-
rului. Absolvenţii Facultăţii de Farmacie se înca-
drează perfect în sistemul de sănătate din România, 
a cărui prioritate este asigurarea sănătăţii popula-
ţiei, farmaciştii activând nu doar în farmaciile co-
munitare, ci şi în industria medicamentelor, far-
maciile de spital, laboratoare, cercetare şi viaţa 
socială a comunităţii.
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Facultatea de Farmacie din 
Iaşi – reper al şcolii de farmacie 
româneşti

 

Facultatea de Farmacie din Iaşi în an centenar... peste cinci decenii de 
existență în care s-au format generații şi generații de farmacişti. Întâi, au fost 
EI... CREATORII DE ŞCOALĂ. Pe unii i-am avut drept mentori, pe cei mai 
mulți însă i-am cunoscut în amintiri... amintirile mentorilor noştri...

Prof. Dr. Doc. Gheorghe Ghimicescu, fondator al şcolii de chimie din învă-
ţământul medico-farmaceutic ieşean, a condus catedra de Chimie Generală cu 
profesionalism şi rigurozitate ştiințifică timp de zece ani (1961-1971). A fost un 
pedagog de marcă şi un cercetător experimentat, cu preocupări ştiinţifice în 
domeniul chimiei analitice, biochimiei şi toxicologiei. Membru al Societății de 
Chimie din România şi al Societății Franceze de Chimie, colaborator al revistei 
Mikrochemie, profesorul Gheorghe Ghimicescu a fost şi iniţiatorul şcolii de 
oenologie la Iaşi. Premiul Gh. Lazăr al Academiei Române (1935), Premiul I al 

Prof. Dr. Farm. Anca Miron
Facultatea de Farmacie,  
Universitatea de Medicină şi Farmacie  
„Gr.T. Popa“, Iaşi

Prof. Dr. Farm. Lenuța Profire
Facultatea de Farmacie,  
Universitatea de Medicină şi Farmacie  
„Gr.T. Popa“, Iaşi
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Oficiului Internațional al Viei şi Vinului (1935, 
1938) sunt dovada recunoaşterii naționale şi 
internaționale a personalității sale de excepție.

Absolventă cu mențiunea Magna cum laude a 
Facultății de Ştiințe din cadrul Universității „Al.I. 
Cuza“ din Iaşi, Prof. Dr. Camelia Ghimicescu se 
înscrie printre dascălii care au pus piatra de teme-
lie la înfiinţarea învăţământului farmaceutic la 
Iaşi. Cercetările sale în domeniul chimiei analitice 
s-au materializat în elaborarea de noi metode de 
microanaliză anorganică şi organică şi introduce-
rea de noi reactivi analitici. În acelaşi timp, a adus 
contribuții importante la caracterizarea fizico-
chimică a medicamentelor de sinteză, semisinte-
ză, precum şi acelor de origine naturală.

Membru al Academiei Române, Doctor honoris 
causa al Universității din Nantes, director ştiințific 
al Institutului de Chimie Macromoleculară „Petru 
Poni“ al Academiei Române, filiala Iaşi, Acad. Prof. 
Dr. Ioan Zugrăvescu a fost primul profesor de chi-
mie organică al Facultății de Farmacie. Timp de 
nouă ani (1962-1971), a încântat generații de 
studenți cu talentul său didactic inegalabil. Profe-
sorul Ioan Zugrăvescu s-a dedicat cu multă pasiu-
ne şi activității de cercetare ştiințifică, în special în 
domeniul azotilidelor. A adus contribuții impor-
tante la dezvoltarea industriei de medicamente 
prin elaborarea procedeelor industriale de obținere 
a acidului paraaminosalicilic şi Nepresolului la 
Fabrica de medicamente Terapia din Cluj. Autor a 
peste 200 de lucrări ştiințifice originale şi a 40 
brevete de invenție omologate la OSIM, profesorul 
Ioan Zugrăvescu a fost un model de rigoare didac-
tică şi probitate ştiințifică.  

Prof. Dr. Doc. Magda Petrovanu, absolventă cu 
mențiunea Magna cum laude a Facultății de 
Ştiințe din cadrul Universității „Al.I. Cuza“ din 
Iaşi, i-a urmat profesorului Ioan Zugrăvescu şi a 
predat cursul de chimie organică până în anul 
1975. Doi ani mai târziu, în 1977, i s-a conferit ti-
tlul de Chevalier de l’Ordre des Palmes Aca-
démiques prin Decretul Secretariatului de Stat al 
Universităților din Franța. Activitatea ştiințifică 
remarcabilă s-a concretizat în peste 200 lucrări 
ştiințifice originale şi 50 brevete de invenție omo-
logate la OSIM. Studiile sale în domeniul azotili-
delor i-au adus recunoaştere europeană.

Licențiat al Facultății de Farmacie din Leipzig 
cu mențiunea Magna cum laude, Prof. Dr. Doc. 
Iosif Selmiciu, creator de şcoală de chimie farma-
ceutică, a coordonat activitatea disciplinei de Chi-
mie Farmaceutică în perioada 1965-1972. Perso-
nalitate remarcabilă, cu o vastă cultură filozofică 
şi literară, cunoscător a şapte limbi străine, mare 
iubitor de artă în toate formele ei de exprimare şi, 
în acelaşi timp, dascăl inegalabil şi spirit inventiv, 
profesorul Iosif Semiciu a obținut titlul ştiințific 
de doctor în farmacie cu mențiunea Magna cum 
laude în urma susținerii tezei Cercetări asupra 
preparării gluconatului de calciu, pe cale chimi-
că, biochimică şi electrochimică, realizată sub în-
drumarea prof. dr. doc. Alexandru Mavrodin (Fa-
cultatea de Farmacie Bucureşti, 1949). A fost şef 
de laborator la Institutul de Chimie al Academiei 
Române în cadrul Departamentului de Chimie 
Farmaceutică condus de Prof. Dr. Doc. C.N. Iones-
cu (1950-1955) şi director adjunct ştiințific al In-
stitutului pentru Cercetări Chimico-Farmaceuti-
ce Bucureşti (1960-1965). În perioada 1956-1958, 
a participat la organizarea unor institute de cerce-
tări chimico-farmaceutice din Shanghai şi Tien-
Shin şi la transpunerea la scară industrială a teh-
nologiilor de preparare a unor medicamente. 
Activitatea de cercetare ştiinţifică a profesorului 
Iosif Selmiciu s-a remarcat prin contribuţii în-
semnate în domeniul medicamentelor chimiote-
rapice tuberculostatice. Astfel, în 1953, alături de 
profesorul C.N. Ionescu şi alţi cercetători, a reali-
zat sinteza hidrazidei acidului izonicotinic şi a ela-
borat tehnologia de obţinere industrială a acestui 
valoros medicament. Profesorul Iosif Selmiciu a 
avut o contribuţie remarcabilă în domeniul sinte-
zei vitaminelor, cercetările sale concretizându-se 
în elaborarea de tehnologii de obţinere a acidului 
nicotinic, a amidei acestuia şi a vitaminei B

1, apli-
cate de producători din țară şi străinătate (China). 
Sfera cercetărilor profesorului Iosif Selmiciu a cu-
prins şi medicamentele anticoagulante, sufonami-
dele bacteriostatice cu eliberare prelungită, sulfo-
namidele diuretice, antimalaricele, chimio- 
terapicele anticanceroase, analgezicele şi antireu-
maticele, cu elaborarea de tehnologii de obţinere 
industrială pentru multe substanţe şi produse far-
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maceutice (clorochină, primachină, daraprim, 
4-oxicumarină, pelentan, salicilamidă, fenilbuta-
zonă, noraminofenazonă). 

Personalitate marcantă care şi-a pus amprenta 
asupra întregului învățământ farmaceutic româ-
nesc, Prof. Dr. Doc. Petre Ionescu Stoian a coor-
donat activitatea Disciplinei de Tehnică Farmace-
utică în perioada 1968-1969. Director al 
Institutului de Cercetări Farmaceutice şi Contro-
lul de Stat al Medicamentului, preşedinte al Comi-
tetului pentru Farmacopeea Română (calitate în 
care a contribuit la elaborarea edițiilor a VII-a, a 
VIII-a şi a IX-a ale Farmacopeei, precum şi a supli-
mentelor respective), expert OMS pentru Farma-
copeea Internațională, organizator al Comisiei 
Medicamentului şi al Comisiei pentru Farma-
covigilență din cadrul acesteia, membru cores-
pondent al Academiei de Farmacie din Paris şi 
Academiei Regale de Farmacie din Spania, mem-
bru activ al Academiei de Ştiințe din Illinois, pro-
fesor de Tehnică Farmaceutică nu numai la Iaşi, ci 
şi la Cluj şi Bucureşti, profesorul Petre Ionescu 
Stoian a desfăşurat şi o bogată activitate de cerce-
tare ştiințifică. A studiat incompatibilitățile far-
maceutice, a introdus microcomprimatele pentru 
antibiograme, a contribuit la elaborarea unor me-
tode de control al medicamentelor şi eficacității 
conservanților farmaceutici. 

În perioada 1969-1979, activitatea Disciplinei de 
Tehnică Farmaceutică a fost coordonată de către 
Prof. Dr. Alexandru Pastia, care a avut o contribuţie 
esenţială în dezvoltarea profesiei de farmacist, cari-
era sa didactică de peste zece ani la disciplina de 
Tehnică Farmaceutică fiind precedată de o bogată 
activitate profesională în farmacii şi laboratoare far-
maceutice. Preocupările sale ştiinţifice s-au axat pe 
cercetări în domeniul formelor farmaceutice (peli-
cule cicatrizante, unguente antiflebitice, preparate 
antiacneice, supozitoare antihemoroidale, tablete 
antiseptice orofaringiene), valorificării unor mate-
rii prime locale (grăsimi hidrogenate), formulării şi 
introducerii în terapeutică de noi medicamente 
(Trimag, Moldamin, Oxacilină).

Decan al Facultății de Farmacie în perioada 
1965-1975, Prof. Dr. Emanoil Grigorescu a adus 
contribuții remarcabile în domeniul farmacogno-
ziei, al izolării şi caracterizării chimice a compuşi-
lor bioactivi de origine vegetală, dar şi al 
posibilităților de utilizare a acestora ca molecule 
model pentru obținerea de noi compuşi de interes 
terapeutic. Cercetările sale inovatoare s-au mate-
rializat în obținerea unor derivați de semisinteză 
cu biodisponibilitate mărită de tipul complecşilor 
rutin-cisteină, rutin-acid e-aminocaproic, berbe-
rină-acid e-aminocaproic, podofilotoxină-tripto-
fan (12 preparate originale obținute prin 
microproducție, 7 preparate originale obținute 
prin producție). Coautor a 56 brevete, expert ONU 
pentru plante medicinale, profesorul Emanoil 
Grigorescu a fost o personalitate remarcabilă a 
şcolii româneşti de farmacognozie. 

Pe lângă talentul didactic desăvârşit pe care l-a 
manifestat cu multă dăruire la Disciplina de Toxico-
logie, Prof. Dr. Doc. Marţian Cotrău a desfăşurat şi 
o intensă activitate de cercetare în domenii precum 
toxicologie analitică, alimentară şi legală, poluarea 
mediului, toxicologia micotoxinelor şi a radicalilor 
liberi, istoria farmaciei. Multe dintre cercetările 
profesorului Marţian Cotrău au vizat analiza calită-
ţii unor sortimente de vinuri (cercetări efectuate în 
colaborare cu profesorul Valeriu Cotea, sub îndru-
marea profesorului Gheorghe Ghimicescu), pre-
cum şi aspecte de toxicocinetică şi de interferare a 
metabolismului alcoolului. Parte din rezultatele 
obţinute (efectul benefic al fructozei în tratamentul 
intoxicaţiei acute, utilizarea gama-glutamil-
transpeptidazei drept indicator al intoxicaţiei cro-
nice) au contribuit la ameliorarea terapeuticii eti-
lismului în România. În 1990, în calitate de decan, 
profesorul Marțian Cotrău a avut o contribuție re-
marcabilă la stabilirea unor relații de colaborare cu 
facultăți de farmacie din alte țări europene. 

Facultatea de Farmacie din Iaşi a fost slujită de 
dascăli şi cercetători iluştri. Alături de CREATORII 
DE ŞCOALĂ amintiți, multe alte personalități  
şi-au lăsat amprenta asupra devenirii şcolii farma-
ceutice ieşene şi trăiesc... în amintirile noastre.
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Evoluția școlii de farmacie din 
Basarabia

Interesul deosebit pentru istorie a unui contingent tot mai larg de cititori 
se impune ca o evidență incontestabilă a zilelor noastre. Putem vorbi 
chiar de o adevărată fascinație pe care istoria o exercită asupra omului 

contemporan. Istoria ultimilor decenii, cu schimbările ei atât de imprevizibi-
le, rapide și profunde, poate cele mai spectaculoase din aceste timpuri, vine 
să confirme aceste considerații. De aici și tendința de a recunoaște tot mai 
mult rolul pe care îl are istoria în elucidarea evenimentelor trecute, rol ce 
depășește cu mult o simplă inventariere și catalogare a unor fapte mai apro-
piate sau mai îndepărtate în timp, dar mai ales în spirit.

Or, după cum scria distinsul profesor român Marțian Cotrău „A ignora 
trecutul înseamnă a admite o prăpastie între ceea ce a fost și ceea ce este – 
deci a pierde firul istoric din evoluție”.

Conf. Dr. Farm.  
Nicolae Ciobanu
Facultatea de Farmacie, Universitatea de Stat 
de Medicină și Farmacie  
„Nicolae Testemițanu”, Chișinău,  
Republica Moldova

Conf. Dr. Farm. Stela Adauji 
Catedra de farmacie socială  
„Vasile Procopișin”, Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie  
„Nicolae Testemițanu”, Chișinău,  
Republica Moldova
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Trecutul farmaciei, tot ce se cunoaște astăzi în 
acest domeniu, prezintă prețioase și pline de 
învățământ criterii de apreciere a prezentului și 
oferă multiple posibilități de a prevedea direcțiile 
dezvoltării viitoare. Anul acesta, Facultatea de 
Farmacie a Universității de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemițanu“ din Republica 
Moldova adaugă istoriei sale al 55-lea an de 
existență. Timp de aproape șase decenii, facultatea 
a reușit să-și croiască și să-și câștige un loc meri-
toriu în rândul facultăților universității.

Perioada postbelică a surprins republica noas-
tră cu un dezastru economic și lipsă aproape tota-
lă de specialiști în toate domeniile, inclusiv cel al 
farmaceuticii. Moldova nu dispunea de instituții 
de învățământ farmaceutic superior proprii. Pri-
mele viitoare cadre autohtone de farmaciști sunt 
înmatriculate și își fac studiile în instituțiile de 
învățământ superior din alte orașe ale fostei URSS: 
Odessa, Harkov, Zaporojie, Lvov și Tartu. Printre 
ei pot fi numiți viitorii profesori ai facultății noas-
tre: Vasile Procopișin, Filip Babilev, Ion Cașcaval, 
Ion Trigubenco, Gheorghe Goreanu, Ion 
Barbăroșie, Tatiana Roșca, Ina Bradu etc. Pregăti-
rea cadrelor farmaceutice în alte orașe ale Uniunii 
Sovietice nu rezolva pe deplin problema asigurării 
a necesităților republicii cu specialiști-farmaciști 
și, în afară de aceasta, mai însemna și dependența 
noastră de alții.

Bazele învățământului farmaceutic superior în 
Republica Moldova au fost puse în anul 1964, 
când, prin străduința și insistența Dlui Nicolae 
Testemițanu, ilustru martir și fiu al neamului, Mi-
nistrul Sănătății de atunci, a rectorului Institutu-
lui de Stat de Medicină Dl. Vasile Anestiadi, în ca-
drul Institutului de Stat de Medicină din Chișinău 
(ISMC) este fondată facultatea de farmacie. Crono-
logic, ea este a cincea facultate a ISMC (deja exis-
tau facultățile: Medicină generală, Pediatrie, Medi-
cină Preventivă, Stomatologie). Prin Decizia 
Comisiei de Admitere a ISMC, confirmată prin 
Ordinul rectorului nr. 137 din 22 august 1964, la 
facultate sunt înmatriculați primii 50 studenți.

Facultatea nou constituită este parte compo-
nentă a facultății de stomatologie, deja existentă, 
iar primul decan al facultății devine conferențiarul 

catedrei de Farmacologie, farmacolog de profesie, 
Constantin Matcovschi. Pentru a începe procesul 
de studii, Dl. decan Constantin Matcovschi este 
delegat la Primul Institut de Medicină „I.M. Sece-
nov“ din Moscova și la Institutul de Medicină din 
Riga pentru a lua cunoștință cu modalitatea de lu-
cru a facultăților similare. Mai târziu, decanul 
facultății, Dl. Constantin Matcovschi, este delegat 
la Institutul de Medicină din Lvov pentru a lua 
cunoștință cu predarea chimiei organice la Facul-
tatea de Farmacie și cu modalitatea de utilizare a 
programării în învățământ.

Inițial, studiile se efectuau în conformitate cu 
Programele și Planurile de învățământ întocmite 
și aprobate de Cabinetul Metodic Central al Învăță-
mântului Medical Superior al MS al URSS, terme-
nul de studii fiind de 4,5 ani, inclusiv 4 ani de stu-
dii în aulele și laboratoarele institutului și 0,5 ani 
– practică de producere în farmaciile or. Chișinău. 
Numărul farmaciștilor cu studii superioare era cu 
mult sub limita necesităților minime. Astfel, până 
la încadrarea în lucru a absolvenților așa-numitei 
primei promoții de aur de farmaciști pregătiți la 
Facultatea de Farmacie a ISMC, în Republica Mol-
dova, la 10.000 de persoane reveneau doar 0,35 
farmaciști cu studii superioare.

Pe parcursul celor 55 ani de activitate, faculta-
tea a beneficiat de generații de cadre didactico-
științifice, care și-au adus și continuă să-și aducă 
contribuţia în instruirea viitorilor farmaciști. Cei 
care au clădit fundamentul metodico-didactic al 
Facultății de Farmacie merită respectul genera-
țiilor ulterioare, precum și să fie înscriși în istoria 
facultății. Aceștia sunt:
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• la disciplinele de profil general: Abram Der-
ji (1920-1974), Iacob Tighineanu (1939-
2012), Ion Furtună (1932-2003), Boris 
Țurcan (1934-1997), Petru Sârghi (1938 – 
2013), Dumitru Croitoru (1934-2018), pre-
cum și Vasile Ivanov, Ion Șanțevoi, Grigore 
Budu, Aurel Volneancchi, Vasile Sârbu, Ele-
na Revenco, Liubovi Danilina.

• la disciplinele farmaceutice: Filip Babilev 
(1936 – 2004), Ion Trigubenco (1940-2008), 
Ion Barbăroșie (1944 – 2014), Vasile 
Procopișin (1934 – 2008), Gheorghe Gorea-
nu (1942 – 2011), Tatiana Roșca (Brodicico) 
(1941 – 2013), precum și Valeriu Bejan, Ion 
Cașcaval, Elena Dimineț...

Ei au fost și continuă să fie aceia care, prin 
muncă asiduă, au creat baza activității metodico-
didactice și a celei de cercetare științifică a 
facultății. În cea mai mare parte, baza creată de 
fondatorii facultății rămâne astăzi actuală și 
servește ca punct de reper pentru tinerele generații

Un aport enorm și deosebit în consolidarea și 
dezvoltarea facultății l-a avut profesorul universi-
tar Vasile Procopișin, care a fost decanul facultății 
pe parcursul a 35 de ani (1971-2006). Pe bună 
dreptate, Domnia Sa este numit decanul tuturor 
farmaciștilor din Republica Moldova și Patriarhul 
farmaciei moldave.

În cei 55 ani de activitate, Facultatea de Farma-
cie a pregătit 4371 specialiști – farmaciști, care 
actualmente lucrează în țară și peste hotare în 
funcții de farmaciști – tehnologi, analiticieni, cli-
nicieni, manageri, inspectori, experți, pedagogi, 
cercetători, reprezentanți medicali etc. 

Este cunoscut faptul că menirea de bază a unei 
facultăți este desfășurarea activității didactice de 
pregătire a specialiștilor în domeniu prin transmi-
terea de cunoștințe teoretice și practice integrate. 
Astfel, formarea de farmaciști cu o instruire far-
maceutică de ansamblu, educați astfel încât să-și 
însușească imperativele de ordin profesional, 
uman și etic ale profesiei, să fie capabili, prin 
cunoștințele teoretice și pregătirea practică 
obținută în facultate, să evolueze profesional, este 
un imperativ al colectivului facultății. 

Realizările facultății la un moment dat pot fi 
apreciate la justa valoare prin prisma acelor trepte 

evolutive de formare, parcurse de către cadrele di-
dactice și studenți de-a lungul acestor 55 de ani de 
existență.

De la începutul fondării, studiile se efectuau în 
conformitate cu Programele și Planurile de 
învățământ aprobate de Cabinetul Metodic Cen-
tral al Învățământului Medical Superior al Minis-
terului Sănătății al URSS. Disciplinele fundamen-
tale și generale din planul de studii al specialității 
erau studiate la catedrele deja existente în institu-
tul de medicină, iar disciplinele de profil farmace-
utic erau predate în cadrul catedrei de Farmacolo-
gie. O mare parte dintre orele de studii erau 
destinate disciplinelor socio-umaniste în detri-
mentul orelor de pregătire specializată. Abia în 
anul 1970, au fost înființate 2 catedre de profil far-
maceutic – catedra Tehnologia Medicamentelor și 
Organizarea activității farmaceutice, cu cursuri-
le: Organizarea și economia farmaceutică; Tehno-
logia medicamentelor; Merceologia medicală și 
catedra Chimie specială și Farmacognozie, cu 
cursurile: Chimia farmaceutică; Chimia organică; 
Chimia toxicologică; Farmacognozia; Botanica. 
De-a lungul anilor, s-au efectuat mai multe reor-
ganizări interne ale catedrelor: în anul 1972, cur-
surile de Botanică și Farmacognozie sunt incluse 
în componența catedrei Tehnologia medicamente-
lor și organizare a activității farmaceutice și este 
formată catedra Farmacie. Catedra Chimie specia-
lă și Farmacognozie este numită Chimie farmace-
utică și toxicologică.

Începând cu anul 1978, facultatea trece la ter-
menul de studii de 5 ani. Planul de studii a fost 
modificat și perfectat. În anul 1982, în componența 
facultății a fost deschisă farmacia didactică și de 
producție, menită fortificării deprinderilor practi-
ce a studenților la primirea rețetelor de la pacienți, 
prepararea și controlul calității medicamentelor 
extemporale, eliberarea medicamentelor către 
pacienți, activități de informare și asistență cu 
medicamente, alte activități practice ale farmacis-
tului. Aceasta a fost prima farmacie didactică din 
fosta URSS și una dintre primele din Europa. Ac-
tualmente, în baza farmaciei universitare, 
studenții aplică cunoștințele teoretice în practica 
farmaceutică. Aceasta este amenajată și înzestrată 
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cu utilajul necesar, dispune de cadre farmaceutice 
de un profesionalism înalt. Farmacia universitară 
servește ca bază pentru procesul de studii, petre-
cerea stagiului practic de către studenți, pentru 
atestarea deprinderilor practice la disciplinele de 
profil. 

În anul 1983, pe lângă catedra Farmacie, este 
fondat Centrul informațional de calcul. Tot în 
același an, pe teritoriul gospodăriei silvice „Co-
dru“ (satul Bursuc, raionul Nisporeni), este creat 
terenul experimental de cultivare a plantelor me-
dicinale, pentru familiarizarea studenților cu teh-
nologiile de cultivare, culegere, uscare și păstrare 
a plantelor medicinale. Acest teren includea: par-
cele pentru plante medicinale, dendrariu, lot pen-
tru cultivarea unor specii de plante în masă cu 
ulterioara lor distribuire, uscătorie specializată. 
Pe parcursul anilor, au fost introduse în cultură 
peste 100 de specii de plante medicinale autohto-
ne și din flora altor țări, s-au construit căsuțe de 
locuit pentru studenți, ospătărie. În 1992, prin 
dispoziția Guvernului RM, terenul a fost transmis 
mănăstirii Hâncu și, doar în anul 2002, conform 
Hotărârii Guvernului RM Nr. 1071 din 15 august 
2002, Universității i s-a atribuit un teren de 4,79 
ha pe teritoriul primăriei comuna Bardar, raionul 
Ialoveni, pentru organizarea Centrului de cultiva-
re a plantelor medicinale. Actualmente, colecția 
de plante medicinale din cadrul centrului ocupă 
2,6 ha și include peste 200 specii, forme și soiuri 
(plante anuale, bienale, erbacee perene, arbuști și 
arbori) – reprezentanți ai florei spontane din Mol-
dova și alte zone floristice. Aici, studenții petrec 
practica de vară la botanica farmaceutică și farma-
cognozie.

În anul 1984, catedra Farmacie a fost reorgani-
zată în 2 catedre: Organizarea și economia farma-
ceutică și Tehnologia medicamentelor și farma-
cognozie. În noiembrie 1991, a fost instituită 
catedra Farmacognozie și botanică farmaceutică. 

Un moment deosebit și de bun augur în istoria 
facultății prezintă stabilirea legăturilor de priete-
nie și colaborare cu facultățile similare din Româ-
nia. Astfel, primele relații s-a stabilit cu Facultatea 
de Farmacie a Universității de Medicină și Farma-
cie „Gr.T. Popa“ din Iași. În 1990, au loc primele 

întâlniri ale profesorilor ieșeni cu cei de la 
Chișinău, iar în vara 1991 prima grupă de studenți 
ai facultății este primită la Iași, unde face 
cunoștință cu facultatea, sistemul farmaceutic ro-
mânesc, unele întreprinderi farmaceutice, dar și 
cu multe și frumoase locuri istorice ale Moldovei 
de peste Prut. În anul următor deja, facultatea din 
Chișinău este gazda unei grupe de studenți de la 
Iași. Ulterior, au fost stabilite legături și relații de 
colaborare cu alte facultăți de farmacie din Româ-
nia (Cluj-Napoca, București, Tg. Mureș, 
Timișoara), în cadrul cărora, sistematic, cadrele 
didactice de la Facultate își perfecționează 
cunoștințele și realizează schimburi de experiență. 

Ca rezultat al colaborărilor cu universitățile 
din România, din anul 2003, studenții noștri par-
ticipă în Programul de mobilitate academică „In-
terfarma“, în cadrul căruia și facultatea noastră 
este gazdă pentru studenți de la facultățile din Ro-
mânia. 

O colaborare frumoasă leagă facultatea noastră 
cu Facultatea de Farmacie de la Academia de 
științe medicale din Poznan, Polonia. Începând cu 
anul 2006, facultatea beneficiază de schimb de 
studenți la stagii practice. Din anul 2008, s-a înce-
put și colaborarea cu organizația nonguverna-
mentală de caritate „Farmaciști fără frontiere“ 
Franța, care ne-a pus la dispoziție mai multe apa-
rate și utilaje, absolut indispensabile pentru buna 
desfășurare a procesului de studii.

Ultimii ani sunt remarcabili pe plan de colabo-
rare internațională. În baza acordului de colabora-
re a USMF „Nicolae Testemițanu“ și Universitatea 
din Chapel Hill, Carolina de Nord, SUA, s-a înce-
put o colaborare multilaterală a facultății cu 
Școala de farmacie a acestei universități, care vi-
zează o gamă largă de domenii de activitate, înce-
pând de la curicula universitară, metode noi de 
predare, stagii de practică şi până la direcții de cer-
cetare și pregătire a cadrelor didactice. 

În anul 1991, la facultate sunt înmatriculați 
primii studenți de peste hotarele republicii. Din 
acest an, pe lângă studenții autohtoni și cei din 
republicile fostei URSS (Ucraina, Federația Rusă, 
Azerbaidjan, Belarus), la facultate își fac studiile 
cetățeni din diferite state: România, Italia, Siria, 
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Sudan, Turcia, Israel, Palestina, Iordan, Maroc. 
De-a lungul anilor, geografia țărilor de unde par-
vin studenții la studii se extinde.

Deși în perioada de până la Independență mo-
delul de învățământ a fost de orientare sovietică, 
prin organizarea sa, în conținut s-au reflectat pro-
gresele farmaciei și medicinei occidentale. Reori-
entarea tuturor activităților farmaceutice spre sis-
temele apusene, de structurare modernă a 
învățământului, precum și promovarea cadrelor 
didactice pe principiul competenței au constituit 
ideea fundamentală în dezvoltarea de după anul 
1991 a facultății. Prin strădania cadrelor didactice 
și a conducerii facultății din următorii ani, au fost 
introduse o serie de discipline fundamentale și far-
maceutice noi, la baza tuturor acestor transfor-
mări stând ideea medicalizării învățământului far-
maceutic, dar și orientarea către nevoile 
pacientului. În vederea afilierii la modelele euro-
pene de învățământ, s-a introdus sistemul de cre-
dite transferabile, care deschid perspectiva unor 
schimburi utile între studenții facultății noastre și 
cei din alte centre universitare externe; de aseme-
nea, s-a adoptat curricula europeană și s-au actua-
lizat și modernizat atât conținutul, cât și modul de 
prezentare ale cursurilor şi lucrărilor practice.

Astăzi, Facultatea de Farmacie se supune 
exigențelor actelor normative aplicabile domeniu-
lui învățământului superior medical și farmaceu-

tic din Republica Moldova și din Uniunea Euro-
peană. 

Îndeplinirea exigențelor de calitate pentru acti-
vitatea de instruire și cercetare este o provocare 
pentru Facultatea de Farmacie, pe care și-o asumă 
atât echipa managerială actuală, cât și întreaga ei 
comunitate academică. De altfel, la nivelul 
Universității, asigurarea calității în întreaga sa ac-
tivitate este parte componentă a politicii manage-
riale, fapt dovedit prin obținerea certificării ISO 
9001:2015 și emiterea de către Rectorul 
Universității a unei Declarații referitoare la Politi-
ca privind Calitatea în Universitate.

Actualmente, în cadrul Facultății sunt 5 cate-
dre de profil farmaceutic și 2 de profil general: far-
macie socială „Vasile Procopișin“; chimie farmace-
utică și toxicologică; farmacologie și farmacie 
clinică; farmacognozie și botanică farmaceutică; 
tehnologia medicamentelor; chimie generală și 
educație fizică.

Catedrele Facultății de Farmacie colaborează 
cu întreprinderi farmaceutice și baze de produce-
re, unde studenții petrec stagiile practice și de 
licență. Totodată, implicarea bazelor de producere 
în procesul de studii favorizează însușirea materi-
alului și ridică nivelul de asimilare a aptitudinilor 
practice. 

Din anul universitar 1996-1997, începe pregă-
tirea postuniversitară a specialiștilor prin 

Facultatea de Farmacie, 2019
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rezidențiat la specializările: farmacist-clinician, 
farmacist-analist, farmacist-manager, farmacist-
tehnolog, farmacist-farmacognost. Prima 
promoție a rezidențiatului s-a lansat în anul 1998. 
Actualmente, sunt propuse 4 specializări prin 
rezidențiat: Farmacie analitică, Farmacie clinică, 
Farmacie comunitară și de spital, Tehnologie far-
maceutică industrială.

Din anul 1995, la catedrele de profil farmaceu-
tic se organizează cursuri de perfecționare conti-
nuă a farmaciștilor cu diverse tematici.

Facultatea este membru al Asociației 
Facultăților de Farmacie din Europa și din Româ-
nia.

Bogăția cea mai de preț a facultății o constituie 
cadrele didactice și științifico-didactice, care, zi de 
zi, duc o muncă asiduă pe tărâm pedagogic și 
științific și împart generos cohortelor de discipoli 
acele cunoștințe care fundamentează specialitatea 
noastră nobilă. De-a lungul anilor, s-au perindat 
prin facultate destine și personalități, unii fiind 
trecuți în lumea celor drepți, alții muncind deja 
zeci de ani… alții, tineri și energici, vin să com-
pleteze rândurile neobosiților făuritori de 
farmaciști.

Activitatea didactică, metodică și științifică la 
programul de studii este asigurată de 128 cadre 
didactice, dintre care 52 activează la catedrele de 
profil farmaceutic, inclusiv 11 dețin titlul științific 
de doctor habilitat, iar 68 – titlul de doctor în 
științe. 

Activitatea științifică și de implementare a re-
zultatelor cercetării din cadrul Facultății de Far-
macie este organizată în conformitate cu direcțiile 
și domeniile de cercetare din strategia cercetării la 
nivel de universitate și Academia de Științe a Mol-
dovei.

Personalul desfășoară activități de cercetare 
științifică valorificate prin publicații în reviste de 
specialitate din țară și din străinătate.

Cadrele didactice ale Facultății de Farmacie și-
au valorificat activitatea de cercetare prin prezen-
tarea de lucrări în cadrul conferințelor științifice 
organizate anual, cu ocazia Zilelor Universității de 
Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu“, sim-
pozioane și conferințe organizate în cadrul 

instituțiilor superioare de învățământ și al Acade-
miei de Științe a Moldovei; la Congresele de Far-
macie din România, precum și la cele 
internaționale. Rezultatele cercetării științifice 
efectuate în cadrul laboratoarelor de cercetare 
sunt valorificate prin lucrări științifice publicate, 
brevete etc. 

Sub conducerea cadrelor didactice, se realizea-
ză o activitate rodnică de cercetare de către 
studenți și rezidenți, care participă cu comunicări 
și postere la diverse manifestări științifice din țară 
și străinătate. 

În ultimii ani, ca rezultat al activității 
studenților-doctoranzi, în cadrul Facultății au fost 
susținute 14 teze de doctor și doctor habilitat în 
științe farmaceutice, medicale, biologice, chimice. 
Activitatea de inovație a colaboratorilor a rezultat 
cu eliberarea a 6 certificate de inovator, pentru 
metode de tratament, produse farmaceutice și 
cosmetice. Colaboratorii facultății sunt implicați 
în activitatea Centrului Științific al Medicamentu-
lui din cadrul USMF „Nicolae Testemițanu“ în cele 
cinci laboratoare. Direcțiile prioritare ale centru-
lui sunt: cercetarea complexă în domeniul medi-
camentului; evaluarea farmaceutică a lor; evalua-
rea preclinică și clinică a medicamentelor, 
preponderent a celor autohtone. 

Realizând o analiză profundă a condițiilor de 
pregătire a cadrelor farmaceutice de calificare su-
perioară, a factorilor ce au influențat procesul de 
instruire la facultate, a politicilor promovate de 
stat în domeniul instruirii universitare, a 
cerințelor sistemului înaintate față de actul far-
maceutic și a altor elemente ce au influențat in-
struirea farmaciștilor la Facultatea de Farmacie a 
USMF „Nicolae Testemițanu“, s-a ajuns la conclu-
zia următoarei etapizări a dezvoltării 
învățământului farmaceutic superior pe parcursul 
a 55 ani de activitate:

Etapa I: 1964-1991 – etapa sovietică, cea a co-
ordonării centralizate și a supravegherii respectă-
rii planurilor și programelor de studii elaborate în 
mod centralizat. Pentru Facultatea de Farmacie 
din Chișinău, aceasta a fost perioada de fondare, 
pregătire continuă a cadrelor profesoral-didactice, 
perioada de elaborare și editare a manualelor, ela-
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borărilor, ghidurilor, materialelor instructiv-me-
todice etc. 

A II-a etapă: 1991-2005 – convențional numită 
de tranziție. După ieșirea din componența URSS și 
obținerea independenței, era necesar să se elabo-
reze un nou concept de pregătire a cadrelor far-
maceutice, plan și programe de studii. A demarat 
un proces de stabilire a relațiilor de colaborare cu 
facultăți similare din Europa, SUA, alte țări foste 
republici unionale, a luat amploare schimbul de 
experiență cu România. Noua concepție de pregă-
tire și utilizare a cadrelor farmaceutice a fost apro-
bată la 03.03.1999 prin ordinul Ministerului 
Sănătății. 

Etapa a III-a 2005 – prezent și viitor. Această 
perioadă începe odată cu alinierea Republicii Mol-
dova la Procesul de la Bologna (mai 2005). Elabo-
rarea planului nou de studii, racordat la cerințele 
Directivelor europene, în baza creditelor transfe-
rabile, face posibilă integrarea cu succes a 
absolvenților în spațiul european, oferă posibilități 
de continuare a studiilor postlicență în țările occi-
dentale. Posibilitatea perfecționării cadrelor pro-
fesorale prin programe de mobilitate didactică în 
țările europene (preponderent România) și SUA 
sporeşte calitatea predării la facultate și permite 
implementarea cu succes a unor metode noi de 
instruire. 
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Facultatea de Farmacie din 
Craiova – 20 de ani de la înfiinţare

Dorinţa de a îmbunătăţi asistenţa farmaceutică acordată populaţiei din 
zona Olteniei şi de a contribui la dezvoltarea specialităţilor care au ca 
ţintă asigurarea calităţii vieţii a impulsionat conducerea Facultăţii de 

Medicină a Universităţii din Craiova, în perioada 1991–1996, să nu precupe-
ţească niciun efort pentru a dobândi dreptul de a pune bazele învăţământului 
farmaceutic în vechea Cetate a Băniei. Astfel, în anul 1996, eforturile depuse 
de corpul academic medical au fost încununate de succes, Ministerul Educa-
ţiei şi Cercetării aprobând înfiinţarea în Craiova a învăţământului farmaceu-
tic universitar. De atunci, întreg corpul academic şi personalul auxiliar al 
Facultăţii de Farmacie militează pentru integrarea în activităţile din cadrul 
Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, unitate academică menită 
să continue într-o formă superioară, odată cu înfiinţarea sa prin Legea nr. 
119/5 iunie 1998, activitatea Facultăţii de Medicină ce funcţionase până 
atunci în cadrul Universităţii din Craiova.

Facultatea de Farmacie activează ca o componentă importantă a forului 
academic al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, având urmă-
toarele atribute generale: domeniul de licenţă – Sănătate; programul de stu-
dii – Farmacie; forma de învăţământ – zi; durata studiilor – cinci ani; diploma 
acordată – licenţiat în farmacie.

Facultatea de Farmacie din Craiova a organizat de la început cursuri de zi 
cu durata de cinci ani, misiunea acesteia putând fi sintetizată astfel: formarea 
universitară în domeniul ştiinţelor farmaceutice, în conformitate cu nivelul 
actual al cunoştinţelor; pregătirea continuă postuniversitară a specialiştilor 
din domeniul farmaceutic; promovarea cercetării ştiinţifice ca activitate de 
bază a corpului academic; îndrumarea activităţilor specifice pentru asistarea 
stării de sănătate a populaţiei şi a cercetării ştiinţifice de profil în zona Olte-

Prof. Dr. Farm. Johny Neamţu
UMF Craiova, România
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niei; promovarea învăţământului superior farma-
ceutic pe plan internaţional.

După absolvirea celor cinci ani de studii şi în 
urma susţinerii examenului de licenţă, Facultatea 
de Farmacie din Craiova eliberează diploma de li-
cenţiat în farmacie. Absolvenţii au drept de liberă 
practică imediat după susţinerea examenului de 
licenţă. Din punctul de vedere al capacităţii de in-
tegrare, absolvenţii Facultăţii de Farmacie din 
Craiova vor putea răspunde cu succes exigenţelor 
actuale şi de viitor, prin faptul că pot fi angajaţi în 
farmacii comunitare, farmacii clinice, depozite 
farmaceutice, ca reprezentanţi medicali, cercetă-
tori în instituţii din domeniul farmaceutic. De 
asemenea, absolvenţii Facultăţii de Farmacie din 
Craiova se pot înscrie: la cursurile postuniversita-
re organizate de Facultate, în specialităţi farmace-
utice şi medicale; în programul de masterat în 
„Farmacologie şi Toxicologie”, cu durata de un an 
(60 de credite); în programul de masterat în „La-
borator Clinic şi de Analiza Medicamentului”, cu 
durata de doi ani (120 de credite); la doctorat, stu-
dii la forma buget sau cu taxă; la concursul de re-
zidenţiat organizat anual de Ministerul Sănătăţii 
– pregătire teoretică şi practică în specialităţile 
„Farmacie clinică“ şi „Laborator farmaceutic“, cu 
durata de trei ani.

Dotările din amfiteatre, săli de curs şi laboratoa-
re asigură un cadru corespunzător pentru un învă-
ţământ modern, centrat pe student. Laboratoarele 
sunt dotate cu echipamente şi tehnică de calcul 
adecvate normelor în vigoare şi stadiului actual de 
dezvoltare a cunoaşterii ştiinţifice. Sălile de curs, 
recent modernizate, dispun de echipamente de în-
văţare, predare şi comunicare, facilitând activitatea 
cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui student. 
Prin accesul la bibliotecă, Facultatea de Farmacie 
din Craiova asigură resursele de învăţare adecvate, 
în format clasic şi/sau electronic.

În cadrul perspectivelor de dezvoltare a Facul-
tăţii, politica de atragere şi de promovare a cadre-
lor didactice ocupă o poziţie deosebit de importan-
tă. Regulamentul privind ocuparea posturilor 
didactice se bazează pe atât pe legislaţia naţională, 
cât şi pe normele instituţionale – pornind de la 
concluziile desprinse din concursurile desfăşurate 
anterior, dar şi din întâlnirile cu membrii comuni-

tăţii academice a Universităţii de Medicină şi Far-
macie din Craiova. 

Facultatea de Farmacie este una dintre „piese-
le“ unei universităţi în care componenta educaţio-
nală este preponderentă, cercetarea ştiinţifică do-
bândind în ultimii ani importanţă deosebită, cu 
perspectiva de echilibrare a celor două componen-
te în etapele următoare. Direcţiile de cercetare 
alese de cadrele didactice ale Facultăţii de Farma-
cie din Craiova sunt extrem de variate: analiza ma-
terialelor biocompatibile; implicaţiile apoptozei şi 
ale stresului oxidativ în patologie; utilizările com-
binaţiilor complexe în analiza şi controlul medica-
mentului; analiza medicamentelor şi a compuşi-
lor biogeni din fluide biologice; modelare chimică 
şi procedee QSAR pentru optimizarea activităţii 
biologice a medicamentelor; sinteza şi caracteri-
zarea fizico-chimică a unor compuşi cu acţiune 
farmacologică; cercetări farmacognostice asupra 
unor specii medicinale.

Prin deschiderea către dezvoltarea în context 
european a educaţiei farmaceutice, programul de 
studii „Farmacie în limba engleză“, îmbină oferta 
educaţională deja consacrată a Facultăţii de Far-
macie cu linia modernă de predare într-o limbă de 
largă circulaţie internaţională.

Inspirată de cele mai noi acumulări din dome-
niul ştiinţelor farmaceutice, al pedagogiei şi al 
managementului academic, dar şi din experienţa 
acumulată până în prezent, tendinţa de dezvoltare 
reflectă convingerea comunităţii academice a Fa-
cultăţii de Farmacie din Craiova de a continua 
drumul început în realizarea de schimbări funda-
mentale necesare constituirii unui mediu instituţi-
onal competitiv, păstrând însă bunurile şi valorile 
academice deja câştigate.

Facultatea de Farmacie, alături de celelalte fa-
cultăţi din Universitatea de Medicină şi Farmacie 
din Craiova, va continua procesul de dezvoltare a 
unei instituţii academice moderne, integrată în 
sistemul educaţional naţional şi compatibilă cu 
structurile academice din ţările Uniunii Europe-
ne. Reuşita acestei integrări depinde de informa-
rea şi creşterea implicării active a cadrelor didacti-
ce, a studenţilor şi personalului administrativ în 
implementarea strategiilor naţionale de dezvolta-
re a învăţământului superior, particularizate ne-
voilor proprii de dezvoltare.
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De la descoperirea insulinei la 
producţia de insulină în România, 
trecut şi viitor 

Acad. Constantin Ionescu-Tîrgovişte
Clinica de Diabet, Nutriţie și Boli Metabolice,  
UMF „Carol Davila“, București, România
Institutul Naţional de Diabet,  
Nutriţie și Boli Metabolice „N.C. Paulescu“, București, România

Insulina a fost descoperită în 1916; ultimul experiment asupra metabolis-
mului lipidic a fost întrerupt de închiderea laboratorului pe 1 ianuarie 
1917 şi va fi reluat abia la începutul anului 1921. La închiderea laborato-

rului a contribuit ocuparea Bucureştiului de trupele mareşalului von Macken-
sen în decembrie 1916. În iulie 1921 şi în 31 august 1921, apar cele două 
publicaţii în care era anunţată descoperirea insulinei, iar pe 10 aprilie 1922 
Paulescu depune Brevetul de Invenţie cu nr. 6255 intitulat „Pancreina şi pro-
cedeul fabricaţiei sale“. În textul acestui brevet sunt redate etapele de prepa-
rare a extractului pancreatic. Paulescu nu a mai continuat demersul punerii 
în practică din cauza inexistenţei unei fabrici capabile să producă insulina 
după procedeul său. Între timp, în conjunctura pe care am detaliat-o în alte 
publicaţii (în care firma Novo din Copenhaga a preluat producţia de insulină 
în Danemarca şi firma Lilly la Indianapolis), devenea inutilă posibilitatea de 
a insista asupra producţiei de insulină din România. O astfel de iniţiativă a 
întreprins-o urmaşul lui Paulescu la Catedra de Fiziologie – profesorul Ioan 
Niţescu (anii 1895-1975) – după un model pe care l-a denumit „Insulina Ni-
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ţescu”, cu o tentativă de a fi produsă la Bucureşti, 
lucru care nu s-a întâmplat din cauza aceleiaşi in-
capacităţi de producţie. După moartea acestora, 
insulina a fost importată în cantităţi mici, de către 
persoanele fizice interesate, în principal de la Vie-
na. 

Întrucât în Registrul de Diabet întocmit de că-
tre Profesorul I. Pavel în noiembrie 1941 figurează 
pacienţi trataţi cu insulină, putem deduce că un 
import de insulină a fost realizat chiar în acea pe-
rioadă, fără a cunoaşte cu exactitate modalitatea 
de procurare şi cantitatea. 

Producţia de insulină în România a debutat în 
anul 1978, după cum se poate vedea din tabelul 1.

Producţia de insulină a încetat în România în 
1991. Decizia a fost luată de către Profesorul I. 
Mincu, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii.

Din 1994, firma Novo deschide un oficiu în Bu-
cureşti, astfel încât aprovizionarea principală cu 
insulină a fost făcută pe această filieră. Cu toate 
acestea, în farmacii mai existau rezerve de insuli-
nă, în special în unele judeţe ale ţării. Cunosc 
acest fapt din relatările unui pacient al meu, dom-
nul Tudorică – şofer şi bun conducător auto –, 
care era tratat de 12 ani cu insulină românească şi 
care, în momentul în care a fost trecut pe insulina 

Novo, a prezentat o intoleranţă. Deoarece anterior 
evoluase foarte bine pe insulina românească, am 

TABELUL 1. Producţia de insulină 20 UI/mg

An producţie Extract 
insulină (kg)

Extract insulină 
(mg)

Extract insulină (unităţi 
terapeutice – UI)

Număr posibil de 
pacienţi trataţi pe zi 
(50 UI/zi de pacient)

Număr posibil de 
pacienţi trataţi pe an 
(50 UI/zi)

1978 8.022,1 8.022.100.000 160.442.000.000 8.791.342 3.208.840.000

1979 8.450,265 8.450.265.000 169.005.300.000 9.260.564 3.380.106.000

1980 4.911,9 4.911.900.000 98.238.000.000 5.382.904 1.964.760.000

1981 3.142,3 3.142.300.000 62.846.000.000 3.443.616 1.256.920.000

1982 2.496,49 2.496.490.000 49.929.800.000 2.735.879 998.596.000

1983 4.351,63 4.351.630.000 87.032.600.000 4.768.910 1.740.652.000

1984 1.942,135 1.942.135.000 38.842.700.000 2.128.367 776.854.000

1985 2.977,765 2.977.765.000 59.555.300.000 3.263.304 1.191.106.000

1986 340,2 340.200.000 6.804.000.000 372.822 136.080.000

1987 833,54 833.540.000 16.670.800.000 913.468 333.416.000

1988 215,825 215.825.000 4.316.500.000 236.521 86.330.000

1989 1.364,0 1.364.000.000 27.280.000.000 1.494.795 545.600.000

1990 392,0 392.000.000 7.840.000.000 429.589 156.800.000

1991 83,0 83.000.000 1.660.000.000 90.959 33.200.000
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apelat la farmaciile din Bucureşti pentru a relua 
tratamentul cu această insulină, iar, după ce toate 
rezervele din Bucureşti au fost epuizate, pacientul 
a apelat la farmaciile din provincie unde mai exista 
acest produs. 

Din această mică istorie rezultă că insulina 
produsă în România la această vreme era o insuli-
nă bună şi bine tolerată. Totuşi, preţul de produc-
ţie al insulinei în România nu putea concura cu 
preţul insulinei Novo, acesta fiind unul dintre mo-
tivele pentru care producţia a încetat în România.

Interesant de notat este faptul că, deja în 1988, 
Domnul T. Marinică şi colectivul Întreprinderii au 
depus o cerere de obţinere a unui certificat de in-
ventator pentru invenţia cu titlul „Procedeu de 
purificare a insulinei“. Certificatul a fost obţinut 
trei ani mai târziu, fără însă a putea fi pus în prac-
tică.

Între timp, firma Novo a reuşit producerea suc-
cesivă a unor variante de insulină înalt purificată, 
producţia de insulină românească fiind complet 
întreruptă. 

i

A existat, deci, un interes în producţia româ-
nească, dar, din considerente economice, nu nu-
mai în România, ci şi în celelalte ţări europene, 
piaţa a fost asigurată de către firma Novo, demon-
strându-se astfel, încă o dată, faptul că statul nu 
poate intra în competiţie cu economia privată – 
mult mai rentabilă şi mult mai performantă. 

Preţul insulinei a rămas la acelaşi nivel cu cel 
din alte ţări datorită competiţiei firmei Lilly, care 
a pătruns pe piaţa românească câţiva ani după 
Novo. 

La un moment dat, prin anii ’80, când s-au blo-
cat toate importurile, s-a blocat, pentru o perioa-
dă, şi importul de insulină, punând în pericol viaţa 
multor pacienţi. Norocul a fost că ministrul de 
Externe al României, Ştefan Andrei, a intervenit 
pentru deblocarea sumei de un million de dolari 
pentru importul de insulină. Ulterior, însuşi N. 
Ceauşescu a beneficiat de tratamentul cu insulină, 
începând cu anul 1985, astfel încât insulina a pu-
tut fi importată, fără probleme, până în prezent.
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Tradiţie şi continuitate în 
cercetarea medicală şi combaterea 
bolilor infecţioase în România

Prof. Dr. Emanoil Ceauşu
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş“, 
Bucureşti, România
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, Bucureşti, România
Academia de Ştiințe Medicale din România

Bolile infecțioase, prezente încă de la apariția primilor oameni pe Pă-
mânt, au însoţit omenirea pe întregul ei parcurs. Istoria a consemnat 
numeroase boli infecţioase şi epidemii, cu urmări deseori dramatice 

asupra populaţiilor afectate. 
În anii 1347-1350, pesta a cuprins întreaga Europă, inclusiv teritoriile lo-

cuite de români, decimând o treime din populația continentului. 
După marea epidemie de „ciumă neagră“, pe teritoriul actual al țării noas-

tre au evoluat, între 1400 și 1800, epidemii de pestă, variolă, lepră, tifos exan-
tematic, febră tifoidă, holeră, malarie etc., multe dintre ele devenind boli en-
demice (1).

În timpul războiului ruso-turc (1828-1829), o epidemie de pestă a cuprins 
capitalele celor două principate românești, 23 de orașe și 3.000 de sate. Aproa-
pe concomitent, a apărut şi holera. Mai întâi în 1830, apoi cu o și mai mare 
intensitate în 1848. Conform rapoartelor din acel timp, în lunile mai și iunie 
ale anului 1848 mureau zilnic aproximativ 300 de oameni (1).

Variola a fost endemică în Țările Române în întreg Evul Mediu. În jurul 
anului 1700, medicii Iacob Pylarino, în Muntenia, şi S.A. Rayman, în Transil-
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vania, practicau în mod curent variolizarea. Din 
1800, se introduce vaccinarea antivariolică, recent 
descoperită (1796) de Edward Jenner (Constantin 
Caracaş în Valahia, F. Nyules în Transilvania, Hesse 
şi Fröhlich în Moldova) (2). România a fost a patra 
ţară din Europa, după Franţa, Germania şi Aus-
tria, care a introdus vaccinarea populaţiei împotri-
va variolei, folosind metoda descoperită şi aplicată 
de E. Jenner.

Primele cărţi despre bolile infecţioase apar în 
Transilvania, „Historia icterorum epidemicorum“ 
(Martinus Lange, 1791), „Tratatul bolilor acute 
infecţioase“ (Simeon Stoica, 1891), şi Moldova, 
„Despre holera epidemică“ (C. Vârnav, 1848) (2).

Începând cu sfârşitul secolului 19, progresele 
realizate în medicină sunt foarte repede cunoscu-
te şi introduse în practica medicală de la noi. La 
câteva luni după ce Roux şi Behring au făcut cu-
noscut tratamentul cu ser antidifteric, acesta este 
aplicat şi la Iaşi (decembrie 1884) (1).

În anul 1913, în timpul celui de-al doilea război 
balcanic, epidemia de holeră apărută în rândul ar-
matei române de pe front afectează 15.000 de mi-
litari şi determină 2.705 decese. I. Cantacuzino, 
I.G. Bălteanu şi M. Ciucă practică pentru prima 
dată în lume vaccinarea antiholerică în plină epi-
demie folosind vaccinul antiholeric preparat în 
ţară încă din anul 1910. Epidemia este stopată. 
Metoda va deveni cunoscută în întreaga lume ca 
„marea experienţă epidemiologică românească“ 
(1).

Tifosul exantematic, endemic pe întreg terito-
riul românesc, se manifestă epidemic în timpul 
războiului de independenţă şi, mai ales, în timpul 
primului război mondial. Epidemia izbucneşte la 
sfârşitul anului 1916, în rândul militarilor de pe 
frontul din Moldova, din cauza condiţiilor precare 
de igienă. Deoarece bolnavii de tifos exantematic 
erau internaţi în aceleaşi spaţii cu răniţii, iar unii 
trimişi în marile oraşe, inclusiv Iaşi, epidemia s-a 
extins rapid, cuprinzând atât populaţia civilă loca-
lă, cât şi zecile de mii de refugiaţi din zonele ţării 
ocupate de armata germană (1,3).

Epidemia de tifos exantematic din Moldova din 
iarna 1916-1917 a fost una dintre cele mai mari şi 
dezastruoase epidemii înregistrate pe teritoriul ţă-

rii noastre. Epidemia a secerat peste 300.000 de 
vieţi, dintre care cel puţin 125.000 ostaşi, un nu-
măr mai mare decât cel înregistrat pe front, şi cel 
puţin 175.000 de civili (3).

Din decembrie 1916 până în martie 1917, nu-
mărul morţilor a reprezentat 23% din efectivul 
corpului I de Armată, procent mai mare decât 
pierderile suferite în luptă. În luna ianuarie a anu-
lui 1917, dr. I. Cantacuzino preia conducerea ser-
viciilor medicale, militare şi civile, având puteri 
depline. Reorganizează serviciile medicale, insti-
tuie carantina şi îmbunătăţeşte mult condiţiile de 
igienă. Alături de medicii români, au venit medici 
şi personal sanitar din Anglia, Italia, Statele Unite 
şi, mai ales, din Franţa. La începutul primăverii, 
epidemia scade în intensitate. În cursul epidemiei, 
au murit de tifos exantematic peste 180 de medici 
şi mai mult de 1.000 de sanitari (3).

În anul 1933, la comemorarea medicilor morţi 
în războiul pentru întregirea neamului, Prof. Ion 
Cantacuzino spunea „A fost secerată floarea tine-
retului medical. Câte exemple nu aş putea cita de 
medici plini de viaţă loviţi brutal în exerciţiul no-
bilei lor profesiuni şi conştienţi de starea lor, aş-
teptând, cu cea mai admirabilă seninătate şi cu 
cunoştiinţă împăcată, moartea nemiloasă. Câte 
nume respectate sau regrete îmi vin în momentul 
de faţă pe buze şi cum aş dori ca tineretul care ne 
ascultă să afle de la mine de ce au fost capabile în 
acele momente anumite suflete alese, stăpâne pe 
sine şi susţinute de cel mai clar şi mai simplu sen-
timent de datorie. Tineretul medical de astăzi tre-
buie să nu uite prin ce momente tragice a trecut 
generaţia noastră ca să se poată ajunge la făuri-
rea României, întregite, actuale“.

Epidemia de gripă din anii 1918-1919 a afectat 
populaţia de pe întreg globul pământesc, inclusiv 
România, iar numărul deceselor a fost enorm, în-
tre 50 şi 100 milioane de persoane, mai mare decât 
în întreg războiul, cei mai mulţi tineri. 

În a doua jumătate a secolului XX, se înregis-
trează mai multe epidemii de poliomielită (1952 şi 
1956), meningită meningococică (1986-1988, cu 
peste 2.500 de cazuri), encefalită cu v. West Nile 
(1996), meningită cu virusul ECHO (1999, cu pes-
te 5.000 de cazuri), rujeolă (1986, 1993, 1997, 
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2016-2020 cu peste 20.000 de cazuri şi epidemia 
continuă) (1).

În anii `60-70 ai secolului XX, intensificarea 
circulaţiei oamenilor între Africa şi alte continen-
te a dus la diseminarea infecţiei cu HIV şi apariţia 
actualei pandemii. În România, primul caz a fost 
diagnosticat în anul 1985.

La începutul anilor `60 s-a declanşat, din Asia, 
a 7-a pandemie de holeră, care a ajuns în Europa 
la sfârşitul anilor `70. Pandemia a determinat sute 
de mii de îmbolnăviri în întreaga lume, inclusiv în 
România (766 cazuri în anul 1981, 4 cazuri în 
1984, 8 cazuri în 1991 şi un caz în 2009). 

Ultimele decenii din secolul XX şi primele din 
secolul XXI se caracterizează prin prezenţa din ce 
în ce mai frecvent a unor boli infecţioase emer-
gente: boala Lyme, encefalita cu virusul West Nile, 
boala Zika şi, în prezent, pandemia COVID-19. 

Ne confruntăm cu o creştere importantă şi 
continuă a rezistenţei bacteriilor la antibiotice, fe-
nomen cu un impact dramatic asupra omenirii în 
viitorul apropiat. Până în anul 2050, decesele prin 
infecţii produse de bacterii rezistente la antibioti-
ce vor deveni prima cauză de deces în lume (10 
milioane cazuri pe an), înaintea cancerului, diabe-
tului sau accidentelor rutiere (1).

Două personalităţi au contribuit decisiv, pe 
plan naţional şi internaţional, la progresul micro-
biologiei şi al bolilor infecţioase, începând de la 
sfârşitul secolului XIX, Victor Babeş (1854-1928) 
şi Ion Cantacuzino (1863-1934).

Victor Babeş publică, împreună cu Prof. André-
Victor Cornil, la Paris, în anul 1885, primul tratat 
de bacteriologie din lume, „Les bactéries et leur 
rôle dans l’anatomie et l’histologie pathologique 
des maladiés infectieuses“. La propunerea lui Pas-
teur, cartea a primit marele premiul „Monthyon“ 
al Academiei de Ştiinţe din Paris. În anul 1887, se 
întorce la Bucureşti ca profesor la catedra de Ana-
tomie Patologică şi Bacteriologie a Facultăţii de 
Medicină, unde continuă cercetările începute la 
Paris. Descoperă prezenţa unor leziuni patogno-
monice pentru rabie în cornul lui Amon, leziuni 
confirmate ulterior şi de A. Negri. Leziunile, cu-
noscute în întreaga lume sub denumirea de cor-
pusculii Babeş-Negri, reprezintă şi astăzi elemen-

tul de certitudine în diagnosticul rabiei. Studiile 
efectuate în rabie şi descoperirile făcute l-au con-
sacrat pe Prof. Victor Babeş ca al doilea rabiolog al 
lumii după L. Pasteur. Cercetările în rabie s-au fi-
nalizat cu elaborarea monografiei „Traité de la 
rage“, publicată la Paris şi distinsă cu premiul Bri-
and. Înfiinţează primul centru antirabic din Ro-
mânia şi al treilea din lume.

Ca bacteriolog, a descris antagonismul bacteri-
an, fiind considerat al doilea descoperitor al aces-
tui fenomen, după Pasteur şi Joubert. A studiat şi 
descris peste 50 de specii bacteriene şi parazitoare, 
printre care şi un protozoar implicat în patologia 
veterinară, dar şi umană, şi care îi poartă numele, 
Babesia.

Este fondatorul şcolilor de Anatomie Patologi-
că şi Bacteriologie din România. Înfiinţează un 
Institut pentru studiul anatomiei, existent şi as-
tăzi, „Institutul Naţional Victor Babeş“. Pentru a 
onora şi a nu uita contribuţia Prof. Victor Babeş în 
domeniul bolilor infecţioase, trei spitale din Ro-
mânia îi poartă cu mândrie numele, Spitalul de 
Boli Infecţioase din Bucureşti, Timişoara şi Craio-
va.

Şcoala de bacteriologie a fost continuată şi dez-
voltată de prof. Ion Cantacuzino, considerat co-
fondator al Şcolii de Bacteriologie din România. 

Pregătirea universitară o efectuează la Paris. 
După absolvirea Facultăţii de Litere şi Filozofie la 
Sorbona, urmează, în perioada 1886-1892, cursu-
rile Facultăţii de Biologie şi Facultăţii de Medici-
nă. Ca student, lucrează în Laboratorul de Biolo-
gie Marină de la Roscoff, Franţa. Aici, descrie 
mecanismul „imunităţii de contact“, pentru care 
va fi nominalizat, mai târziu, în 1933, pentru pre-
miul Nobel în Medicină.

După absolvirea Facultăţii de Medicină din Pa-
ris, este atras de studierea bacteriologiei şi lucrea-
ză ca preparator în laboratorul fondatorului imu-
nologiei, Ilia Mecinikov, din Institutul Pasteur. 
Aici, elaborează şi teza de doctorat având ca temă 
vibrionul holeric, temă care îl va pasiona întreaga 
viaţă.

Vine în ţară în anul 1896, ca profesor supleant 
la Facultatea de Ştiinţe din Iaşi, unde înfiinţează 
un laborator de bacteriologie. În anul 1901, este 
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numit profesor de Medicină Experimentală la Ca-
tedra de Bacteriologie a Prof. Victor Babeş. Înfiin-
ţează un laborator de medicină experimentală în 
care prepară, în anul 1905, primele seruri terape-
utice, iar în 1907 primele vaccinuri, printre care şi 
antitifoidic şi vaccinul antiholeric, folosit cu suc-
ces în combaterea epidemiei de holeră care a afec-
tat armata română în timpul războaielor balcani-
ce.

În timpul primului război mondial, ca superin-
tendent al Serviciilor Sanitare Militare şi Civile şi, 
ulterior, ca director al Directoratului Sănătăţii Pu-
blice Civile şi Militare, are o contribuţie decisivă în 
combaterea epidemiei de tifos exantematic din 
rândul armatei române şi populaţiei civile, epide-
mie soldată cu sute de mii de morţi.

În anul 1920, ca ministru al Sănătăţii, face par-
te din delegaţia României care a semnat Tratatul 
de la Trianon.

O realizare deosebită, care a dăinuit peste ani, 
este fondarea, în anul 1921, a Institutului de Se-
ruri şi Vaccinuri „Ion Cantacuzino“.

În anul 1926, la Institutul de Seruri şi Vacci-
nuri, se prepară „Vaccinul BCG românesc“, aplicat 
în acelaşi an populaţiei din întreaga ţară. România 
este a doua ţară din lume, după Franţa, care a in-
trodus şi practicat vaccinarea BCG.

În anul 1928, Institutul producea deja opt vac-
cinuri şi trei seruri terapeutice, pentru ca peste 
ani, în anul 2000, aici să se obţină peste 300 de 
produse (vaccinuri, seruri, imunomodulatoare, 
medii de cultură, reactivi de laborator etc.).

Profesorul Ion Cantacuzino a părăsit această 
lume în 1934, dar a lăsat în urmă o moştenire uri-
aşă, moştenire pe care noi, cei de azi, trebuie să o 
cunoaştem, să o respectăm şi să o continuăm.

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale 
„Dr. Victor Babeş“ a beneficiat, ca şi celelalte spita-
le de boli infecţioase din ţară, de moştenirea ştiin-
ţifică lăsată de înaintaşii noştri şi a dus mai depar-
te şi dezvoltat această moştenire.

Spitalul a fost înfiinţat în anul 1956, ca urmare 
a creşterii morbidităţii hepatitei virale acute în 
Bucureşti. În anul 1976, în spital s-a înfiinţat Cli-
nica de Boli Infecţioase şi Tropicale (Şef Clinică 
Prof. Dr. Ludovic Păun), urmare a introducerii în 

programa de învăţământ a Facultăţii de Medicină 
din Bucureşti, pentru prima dată în România, a 
disciplinei de Boli tropicale. În anii următori, ex-
perienţa clinicii şi materialele didactice elaborate 
aici au stat la baza înfiinţării învăţământului de 
boli tropicale din celelalte universităţi de medici-
nă din ţară. Conducerea Clinicii a fost asigurată de 
Prof. Dr. Ludovic Păun (1978-1995), Prof. Dr. 
Emanoil Ceauşu (1995-2015), Prof. Dr. Petre Ca-
listru (2015-2019) şi Conf. Dr. Simin-Aysel Flores-
cu (din 2019) (1).

În anul 1980, Clinica de Boli Infecţioase şi Tro-
picale a fost admisă în Consiliul European al Şco-
lilor şi Instituţilor de Medicină Tropicală şi Igienă. 

În anul 1977, Laboratorul de bacteriologie cli-
nică al Institutului Cantacuzino (şef laborator Dr. 
Victor Rusu) a fost transferat la Spitalul „Dr. Vic-
tor Babeş“. În prezent, funcţionează ca laborator 
al spitalului.

În anul 1997, spitalul este redenumit Spital 
Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale, primul şi 
singurul spital din ţară cu preocupări în domeniul 
patologiei infecţioase tropicale.

În spital, au fost internate şi tratate primele ca-
zuri din România cu infecţie HIV/SIDA adulţi 
(1985) şi copii (1989). În anul 1985, Ministerul 
Sănătăţii înfiinţează în spital  Nucleul de suprave-
ghere clinico-epidemiologică HIV/SIDA, nucleu 
devenit, din anul 1989, Centrul Clinic pentru in-
fecţia cu retrovirusuri umane şi virusurile asocia-
te. În cadrul Nucleului şi Centrului, s-au efectuat 
primele anchete epidemiologice din România pri-
vind infecţia cu HIV la adulţi (1985) şi copii (1989), 
a fost elaborat primul Program Naţional de Luptă 
Împotriva Infecţiei HIV/SIDA şi elaborate măsuri-
le pentru aplicarea Programului (1993). În anul 
1991, a fost organizat Primul Congres Naţional cu 
participare internaţională pentru Infecţia cu HIV 
şi SIDA (1).

În cadrul spitalului, funcţionează, pe lângă Nu-
cleul de Cercetare în boli infecţioase şi tropicale, 
format pe Platforma de cercetare a Academiei de 
Ştiinţe Medicale, şi alte structuri implicate în cer-
cetare şi care reprezintă priorităţi naţionale. Cen-
trul Naţional de Boli Tropicale şi Medicina Călăto-
riei (2014), Centrul de Medicină Comparată 
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(2015), Centrul de implementare a noului concept 
„One Health“ (2015).

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale 
“Dr. Victor Babeş“ a fost implicat major în decur-
sul anilor în combaterea a numeroase epidemii 
emergente şi reemergente: epidemiile de holeră 
din anii ‘70 şi ‘80, infecţia cu virusul imunodefici-
enţei umane (de la diagnosticul primului caz de 
SIDA la adulţi în 1985 şi al primelor cazuri la copii 
în iunie 1989 şi până în prezent), epidemia de ru-
jeolă de la începutul anilor ‘80, epidemia determi-
nată de N. meningitidis (1986), epidemia de ence-
falită West-Nile (1996), epidemia determinată de 
virusul ECHO 30 (1996), pandemia cu virusul 
SARS-CoV-2 (2020). 

Activitatea de cercetare medicală desfăşurată în 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr.
Victor Babeş“ a constat în sute de lucrări ştiinţifi-
ce publicate în reviste de specialitate din ţară şi 
străinătate sau comunicate la conferinţe şi con-

i

grese naţionale şi internaţionale, zeci de proiecte 
de cercetare, studii clinice şi teze de doctorat.

Au fost elaborate cursuri de boli infecţioase şi 
boli tropicale pentru studentţi şi cărţi de speciali-
tate pentru medicii specialişti de boli infecţioase 
sau de alte specialităţi. Dintre cărţi, unele sunt 
priorităţi naţionale: Boli infecţioase tropicale 
(1997); Infecţia cu HIV (1988); Boli infecţioase, 
Arme biologice, Bioterorism (2003); Tratat de boli 
infecţioase (2018). În anul 1998, Prof. L. Păun ini-
ţiază înfiinţarea Societăţii Române de Boli Infecţi-
oase, care, prin afilierea la Asociaţia Medicală Ro-
mână, a desfăşurat în anii următori o activitate 
bogată, inclusiv organizarea celui de-al XI-lea 
Congres Naţional de Boli Infecţioase (2012). În 
anul 1998, apare şi primul număr din „Revista Ro-
mână de Boli Infecţioase“. Revista apare sub aus-
piciile Academiei de Ştiinţe Medicale, este editată 
în prezent în limba engleză şi română şi acreditată 
B+.
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Institutul Cantacuzino, reper 
european în istoria cercetării şi 
producţiei de seruri şi vaccinuri

Prof. Dr. Mircea Ioan Popa
UMF „Carol Davila“, Bucureşti

A vorbi despre Institutul Cantacuzino fără a prezenta măcar o părticică 
din imensitatea personalităţii Profesorului Cantacuzino (1863-1934) 
este imposibil. A reuşi să spui tot ce ar trebui să spui privindu-l pe Pro-

fesor este imposibil, de asemenea. Dar eşti obligat să încerci! „Egoismul nu 
poate fi creator; de unde lipseşte dragostea, de acolo fuge tineretul“. „Cea mai 
mare bucurie a mea a fost de a împărtăşi tinerilor ştiinţa pe care o dobândi-
sem şi de a deştepta în mintea lor dorinţa de a şti mai departe şi de a-şi adân-
ci cunoştinţele“ (1,2). 

În istoria tuturor timpurilor ale medicinei, 
stă scris „Marea experienţă românească“, 
amintind vaccinarea în plină epidemie de ho-
leră, intuită, organizată şi finalizată cu brio de 
Profesorul Cantacuzino. Cum a fost „în acele 
vremuri“? Este important să amintim şi să ne 
amintim această parte a istoriei, dovadă a vred-
niciei înaintaşilor ce trebuie preţuiţi, până la 
veneraţie (3,4). Este o istorie ce obligă! „Duri-
tatea şi valoarea experienţei din 1912 (Iambol) 

FIGURA 1
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a contribuit substanţial la victoria din 1913. Vacci-
narea în plin focar nu se mai utilizase niciodată 
până atunci. Ideea a fost criticată şi mulţi se aştep-
tau la un insucces major. Startul a fost pierdut din 
cauza întârzierii transmiterii informaţiilor timp 
de aproape o săptămână. Atât Profesorul  
Victor Babeş (primul care s-a ocupat de vaccinarea 
antiholerică în ţara noastră), cât şi Profesorul Ion 
Cantacuzino erau revoltaţi. Citându-l pe Profesor: 
«Auzi … holera, secret militar! Le-a fost teamă că 
demoralizează trupele, că stârnesc panică. Poftim. 
Secretul e acum în gura tuturor. O săptămână de 
întârziere. Câte sute de morţi înseamnă această 
săptămână? Şi câţi purtători de germeni n-or fi 
pornit spre ţară?». Profesorul a dispus fabricarea 
vaccinului – şi, în condiţii de criză, s-au produs 
circa un milion de doze. Chiar şi colaboratorii se 
îndoiau de reuşită, dar au urmat ordinele primite 
fără multe comentarii. Rezultatul a depăşit aştep-
tările. Epidemia a fost stinsă în circa 3 săptămâni, 
iar focarele – izolate în următoarele 2-3 luni. 
Almroth Wright, Ilya Metchinikoff, Emile Roux şi 
mulţi dintre cei care se îndoiseră au felicitat reuşi-
ta, iar Alexander Besredka a stabilit numele care a 
intrat în istorie: «Marea experienţă românească»” 
(3,4). „Ceea ce merită subliniat în legătură cu mo-
dul în care Profesorul Cantacuzino a realizat cam-
paniile de vaccinare din 1913 şi 1916 este faptul că 
au fost concepute după criteriile celui mai exigent 
experiment ştiinţific, cu o evidenţă perfectă a da-
telor epidemiologice şi de laborator, în aşa fel în-
cât rezultatele au putut intra cu ponderea cuveni-
tă în analele epidemiologiei. Profesorul Ion 
Cantacuzino rămâne un model demn de urmat 
pentru generaţiile actuale de medici, indiferent 
unde se pregătesc aceştia sau în ce ţară vor profe-
sa“ (5).

Privind prezenţa în această lume a Profesorului 
Cantacuzino, se pot scrie sute sau chiar şi mii de 
pagini. „Semnătura“ Profesorului, pusă pe medici-
na românească şi pe întreaga Românie, rămâne ca 
o vie dovadă a geniului acestuia. O importantă 
parte a activităţii are loc la Paris, unde este licen-
ţiat în Litere şi Filosofie, Ştiinţe Naturale şi Medi-
cină, lucrează ca extern (inclusiv în spitalul în 
care fuseseră internaţi 19 ţărani ruşi muşcaţi de 

un lup turbat, îngrijiţi de Louis Pasteur) şi absolvă 
cu brio doctoratul în Medicină la doar 3 ani de la 
obţinerea licenţei de medic. Revine în ţară pentru 
a preda la Facultatea de Ştiinţe din Iaşi, se întoar-
ce la Paris şi lucrează sub coordonarea lui Ilya 
Metchinikoff, dar revine acasă şi începe activitatea 
ca profesor la Facultatea de Medicină din  
Bucureşti. Sute de pagini şi 38 de ani străluciţi 
într-un paragraf…

Construieşte de la bază viitorul Institut, primul 
pas fiind un laborator de medicină experimentală 
de o complexitate şi viziune incredibilă, peste vea-
curi. Simte şi aplică legăturile indisolubile între 
biologie, ştiinţe fundamentale, medicină experi-
mentală şi medicină clinică, inclusiv acordând nu-
meroase consultaţii gratuite. Demonstrează im-
portanţa evaluării în ansamblu a omului suferind, 
atitudine pe care o transmite, în calitatea sa de 
formator de şcoală, numeroşilor săi elevi ce vor 
deveni la rândul lor profesori şi formatori de şcoa-
lă într-un impresionant număr de domenii. Fin 
observator şi direct implicat pe multiple fronturi 
(la propriu şi la figurat), este numit Director Ge-
neral al Serviciilor de sănătate româneşti (1907-
1910), când remarcă importanţa înlocuirii politi-
cianismului cu profesionalismul: „Cred că dacă 
am avea la noi în ţară ceva mai puţini oameni mari 
politici şi oratori elocvenţi, ţara noastră s-ar con-
stitui mai repede şi mai bine… Dorim să ne ames-
tecăm în politica externă, când în interiorul ţării 
totul se află în dezordine şi în haosul cel mai în-
spăimântător“ (6). Cu toate acestea, înţelege nece-
sitatea implicării în domeniul administrativ şi ela-
borează „Legea Cantacuzino“ (1910), noua lege 
sanitară ce demonstrează fără dubiu cunoştinţele 
vaste, viziunea modernă, înţelegerea perfectă a 
modului în care teoria trebuie să se îmbine cu 
practica, în folosul sănătăţii publice din ţara noas-
tră. Serveşte ca ofiţer medical în primul război 
mondial, în 1917 este numit director al Directora-
tului Sănătăţii Publice Civile şi Militare, devine 
ministru în 1920 şi semnatar al Tratatului de la 
Trianon (figura 2), înfiinţează Institutul „Dr. Ion 
Cantacuzino“ în 1921, fondează sau sprijină dez-
voltarea mai multor reviste de prestigiu, între care 
„Archives Roumaines de Pathologie Expérimentale 
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et de Microbiologie“ (1928) (figura 3), propune 
Legea Loteriei de Stat cu scopul de a atrage fon-
duri utile în domeniul social, este numit Ministru 
al Sănătăţii Publice şi Muncii în guvernul condus 
de Nicolae Iorga (1931-1932). Sute de pagini şi alţi 
33 de ani străluciţi în doar câteva rânduri… Nico-
lae Iorga: „Profesorul Cantacuzino a fost însăşi 
întruparea integrală a puterii, voinţei şi inteligen-
ţei omeneşti, un exemplar de rasă cum trebuie 
veacuri pentru a-l dărui unui popor“.

Consider că merită să fie cunoscut textul Legii 
de înfiinţare, vrednic de o atenţie specială (cu mo-
dul de scriere din anul 1921):

L E G E
PENTRU CREIAREA UNUI INSTITUT  

DE SERURI ŞI VACCINURI  
„Dr. I. CANTACUZINO”.

Art. 1.- Se înfiinţează pe ziua de 1 Aprilie 1921 
în Bucureşti, pe lângă Ministerul de Interne, di-
recţia generală a serviciului sanitar, un institut 
sub denumirea „Institutul de seruri şi vaccinuri 
Dr. I. Cantacuzino, având de scop prepararea seru-
rilor şi vaccinurilor necesare ţării pentru comba-
terea boalelor contagioase.

Art. 2.- Institutul de seruri şi vaccinuri are în-
sărcinarea de a prepara toate serurile şi vaccinuri-
le trebuincioase direcţiei generale sanitare, de a 
face lucrările de laborator necesare pentru dia-
gnosticul ştiinţific şi profilaxia boalelor contagioa-
se cum şi cercetările în legătură cu perfecţionarea 
metodelor tehnice pentru aceste scopuri.

Art. 3.- Direcţiunea ştiinţifică şi administrativă 
a acestui institut aparţine de drept profesorului 
titular de medicină experimentală dela facultatea 
de medicină din Bucureşti. Domnia sa va organiza 
şi instala institutul, va recomanda personalul su-
perior ştiinţific şi administrativ, prevăzut în buge-
tul anual alăturat de al Ministerului de Interne 
(D.S.S.) şi va da destinaţia ce va crede de cuviinţă 
în ce priveşte întrebuinţarea tuturor veniturilor 
ce aparţin acestui institut (figura 4).

Art. 4.- Veniturile acestui institut constau din:
a) Subvenţiunea anuală prevăzută în bugetul ge-

neral de cheltuieli al Statului şi care va fi fixată la 
începutul fiecărui an bugetar în raport cu nevoile;

b) Subvenţiuni acordate de diferite autorităţi 
sau societăţi particulare;

c) Din vânzarea serurilor şi vaccinurilor prepa-
rate în institut;

d) Din vânzarea diferitelor produse de labora-
tor necesare reacţiunilor biologice în raport cu 
diagnosticul boalelor contagioase;

e) Din taxele diferitelor analize executate în in-
stitut pentru persoane particulare;

f) Din donaţii şi legate.

FIGURA 2

FIGURA 3
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Institutul este obligat a ţine în mod gratuit la 
dispoziţia direcţiunei generale a serviciului sani-
tar, cantităţile de seruri şi vaccinuri pe cari de co-
mun acord cu directorul institutului direcţiunea 
le va fixa, ca fiind necesare ţării.

O parte din veniturile provenind din vânzarea 
produselor precum şi din taxele pentru analize se 
va face venit la Stat, iar o altă parte va rămâne in-
stitutului pentru a fi întrebuinţată conform dispo-
ziţiunilor din regulamentul ce se va întocmi.

Art. 5.- Institutul de seruri şi vaccinuri are 4 
secţiuni tehnice şi anume: Secţiunea de serotera-
pie, secţiunea de vaccinuri, secţiunea de analize şi 
secţiunea de cercetări, fiecare pusă sub conduce-
rea unui specialist, doctor în medicină în ştiinţe 
sau medic-veterinar, cum şi un serviciu general de 
contabilitate şi de administraţie.

Fiecare secţiune va fi compusa din unul sau 
mai multe laboratoare.

Numărul acestor secţiuni poate fi sporit pe vii-
tor, în raport cu nevoile.

Art. 6.- Directorul, în scop de a asigura condu-
cerea şi funcţionarea va fi ajutat de personalul su-
perior technic şi administrativ cum şi de orice alt 
personal suplimentar de care va fi nevoe în cursul 
anului.

Personalul technic superior se compune din: 
şefii de secţii, şefi de laboratoare, asistenţi şi pre-
paratori.

Numirea personalului technic superior şi admi-
nistrativ se va face prin decret-regal după propune-
rea directorului, de către Ministerul de care depin-
de această instituţiune, iar numirea personalului 
inferior se va face prin deciziune ministerială.

Şefii de secţiuni, şeful serviciului administrativ 
şi asistenţii sunt numiţi definitivi şi nu vor putea 
fi pedepsiţi sau revocaţi din funcţiunile lor, pentru 
abateri grave, decât în urma unui raport motivat 
al directorului institutului şi după o anchetă făcu-
tă de un inspector sanitar sau financiar delegat de 
Ministerul de Interne, direcţiunea generală a ser-
viciului sanitar.

Art. 7.- Personalul superior technic şi adminis-
trativ se încadrează în ceiace priveşte gradul şi 
drepturile fiecăruia în mod următor:

a) Şefii de secţie cu profesorii universitari 
agregaţi;

b) Şefii de laboratoare cu şefii de lucrări din la-
boratoarele universitare;

c) Asistenţii cu asistenţii universitari;
d) Preparatorii cu preparatorii universitari;
e) Şeful serviciului general administrativ şi de 

contabilitate cu directori de clasa I;
f) Intendentul cu şeful de biurou principal cla-

sa I;
g) Secretarul cu şef de biurou principal clasa I;
Celălalt personal inferior se va încadra în pro-

iectul de regulament ce se va întocmi.
Art. 8.- Proiectul de regulament ce se va întoc-

mi va face parte integrantă din prezenta lege.
Art. 9.- Toate legile, regulamentele şi dispoziţi-

unile contrare legii de faţă sunt şi rămân abrogate. 
(figura 5)

----------

Această lege s’a votat de Senat în şedinţa dela 
15 Iunie, anul 1921, şi s’a adoptat cu majoritate de 
şapte zeci şi şase voturi, contra unu.

FIGURA 4
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În mod sugestiv, testamentar, am putea spune, 
prin această Lege şi prin actele normative deriva-
te, au fost stabilite misiuni ce trebuie respectate 
pentru totdeauna. „Elevii şi colaboratorii maes-
trului îşi impun cu pietate datoria de a-şi consacra 
toate puterile ca să păstreze, prin fapte, memoria 
marelui şi pe veci slăvitului lor profesor. Numai 
astfel o asemenea viaţă serveşte, chiar şi dincolo 
de moarte, ţărei şi oamenilor în mijlocul cărora a 
strălucit“ Prof. C. Ionescu-Mihăieşti (7).

„Profesorul a trasat, magistral, misiunile pen-
tru un Institut care a fost şi rămâne strategic, de 
importanţă naţională şi internaţională. Institutul 
avea de: 1. preparat seruri şi vaccinuri (producţie); 
2. realizat atât diagnosticul pentru pacienţi în ca-
drul medicinei curative, cât şi pentru sănătatea 
publică (analize); 3. participat la supravegherea 
bolilor infecţioase (supraveghere); 4. realizat cer-
cetări ştiinţifice (cercetare); 5. pregătit studenţi, 
medici specialişti şi medici în stagii de perfecţio-
nare (învăţământ); dar şi 6. «tipărit reviste şi dife-
rite publicaţiuni în legătură cu activitatea ştiinţifi-
că a acestui institut, precum şi cu activitatea 
medicală şi biologică din întreaga ţară». În ultimii 
ani, au apărut periodic două idei năstruşnice. Una 

speriase şi regimul anterior anului 1989: «Cum să 
se lucreze cu bacterii şi vaccinuri în centrul Bucu-
reştiului?» Sigur că s-a lucrat şi se poate lucra şi 
în continuare. A doua se referă la încercările care 
puteau frânge istoria şi Institutul, prin «ruperea 
în bucăţi» a acestuia. Dacă Profesorul ar fi vrut, 
putea face 3-4 institute cu profiluri diferite şi nu 
Institutul Cantacuzino, cu misiunile sale ce trebu-
ie continuate exact aşa cum Profesorul a spus“ (3-4).

Ca atare, Institutul Cantacuzino este un insti-
tut special, nu doar reper european în istoria cer-
cetării şi producţiei de seruri şi vaccinuri. A fost 
un reper şi ar trebui să revină şi în privinţa anali-
zelor de laborator, supravegherii, tipăririi de revis-
te şi publicaţii ştiinţifice, dar şi să se menţină ca 
un reper în învăţământ şi cercetare. Este foarte 
interesant şi demn de urmat articolul 4, literele a) 
şi b), care pun pe poziţie centrală subvenţiile şi nu 
utilizarea princeps a veniturilor proprii. Cum să se 
susţină activităţi cu caracter naţional şi strategic 
din venituri proprii (ce pot veni în completarea 
subvenţiilor). Tot foarte potrivit este şi articolul 7, 
care statua legătura intrinsecă între activitatea 
universitară şi misiunile Institutului. Întregul 
text al Legii reprezintă un model de urmat, dove-
dit de realizările istorice care reprezintă o bază 
pentru prezent şi pentru viitor. De altfel, cel mai 
potrivit ar părea punerea la punct a unei legi spe-
ciale pentru Institutul Cantacuzino, act normativ 
care să poată permite realizarea tuturor obiective-
lor şi îndeplinirea tuturor misiunilor, în beneficiul 
sănătăţii publice, în beneficiul poporului român şi 
al României. 

Dacă vaccinarea antivariolică (ce intră în pro-
gramele de vaccinare după 1800) şi seroterapia 
antidifterică au fost introduse de Profesorul Victor 
Babeş (în 1895), Profesorul Ion Cantacuzino înce-
pe activităţile memorabile de sănătate publică în 
scurt timp după înfiinţarea laboratorului de medi-
cină experimentală – campaniile antimalarice. În 
circa 7 ani (1904-1911), reuşeşte „sterilizarea“ 
majorităţii focarelor existente. Tot în anul 1904, 
cu un buget de circa 6.000 lei, Profesorul şi cola-
boratorii săi încep să prepare serul antistreptoco-
cic (iniţial antimicrobian şi nu antitoxic). Un an 
mai târziu, începe prepararea serului antidizente-
ric (6).

FIGURA 5
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Louis Pasteur descoperă vaccinul antirabic 
(1885) şi începe vaccinarea la om în acelaşi ani, 
Victor Babeş prepară după numai 3 ani vaccinul 
românesc. Vaccinul tifoidic este realizat pentru 
prima dată în 1896, iar laboratorul condus de Pro-
fesorul Cantacuzino începe să îl prepare în perioa-
da 1910-1913. Abia în 1987, este modificat şi pre-
gătit pentru administrarea intradermică. Vaccinul 
holeric, produs de spanioli în 1885, devine parte a 
programelor de vaccinare în 1908, iar anul 1913 
este anul „Marii Experienţe Româneşti”, cu vacci-
narea în timpul războiului balcanic, în timp de 
epidemie. Vaccinul este adaptat în 1960 şi, din 
nou, în 1987. La scurt timp după ce Franţa intro-
duce în practică vaccinul BCG (1921), Institutul 
Cantacuzino produce vaccin (1926), începe cam-
paniile de vaccinare la copii (1930), extinde vacci-
narea la nou-născuţi şi copiii din clasa I (1948), 
vaccinul fiind adaptat/liofilizat în 1968. Institutul 
va produce şi vaccinul variolic (1948), utilizat 
imediat în programul naţional de vaccinare, dar şi 
anatoxina difterică şi anatoxina tetanică. Anatoxi-
na tetanică este din 1950 fabricată în filiala din 
Iaşi a Institutului. Anatoxina difterică se utilizează 
din 1954 în campanii de vaccinare la copii, iar din 
1961 este combinată în bivaccin (DiTe) şi trivaccin 
(DTP). Salk pune la punct vaccinul polio inactivat 
(1954), iar în 1957 începe prepararea VPI la Bucu-
reşti. Tusea convulsivă începe să fie prevenită prin 
vaccinare în 1906, vaccinul se utilizează în vacci-
narea de masă din 1925; Institutul produce şi acest 
vaccin din 1961. Tot în 1961, Institutul introduce 
în programul naţional de vaccinare DTP. Trei ani 
după cercetările lui Salk, Sabin realizează vacci-
nul polio oral, viu atenuat, produs în Institut din 
1966. Dacă serul antidizenteric a fost preparat în 
1905, vaccinul dizenteric este produs în 1961. De 
menţionat că există la nivel mondial cercetători 
care ar dori stabilirea unei colaborări actuale cu 
Institutul Cantacuzino pe această temă. Vaccinul 
gripal inactivat este realizat tot de Salk, în 1937; 
este introdus în vaccinarea de masă în 1940-1944, 
iar din 1977 este produs şi în Institutul Cantacuzi-
no (România a fost a treia ţară la nivel mondial 
care a produs vaccin gripal splitat). Modernizarea 
ariei are loc în perioada 2006-2012. În 1981, Insti-

tutul produce primele loturi de vaccin rujeolos. 
Iar în 2009, având o arie modernizată de producţie 
(succesiv unui proiect propus de subsemnatul în 
2006), prin Institutul Cantacuzino, România pro-
duce vaccin gripal pandemic H1N1, la doar 6 luni 
de la debutul pandemiei (fiind a 7-a ţară producă-
toare în Europa şi a 12-a în lume) (8). Volumul 
omagial şi capitolul citat „Vaccinurile Cantacuzi-
no: Tradiţie, continuitate, viitor“ au prezentat în 
mod elocvent date privind geniul Profesorului, 
precum şi importanţa Institutului creat. Însă, în 
perioada publicării, au debutat şi marile probleme 
instituţionale.

Dacă în 1982 Institutul Cantacuzino realiza 
peste 300 de produse, între care 69 încadrate în 
grupa I, vaccinuri, niciunul dintre acestea nu se 
mai regăsea în portofoliu în 2017 (anul în care am 
fost rugat, în final de iulie, să preiau conducerea 
prestigiosului Institut). Între produsele din grupa 
I, amintim: anatoxina difterică purificată şi adsor-
bită (ADPA), anatoxina tetanică purificată şi adsor-
bită (ATPA), anatoxina diftero-tetanică purificată 
şi adsorbită (bivaccin), aerodin, bronhodin, imu-
nostimulent „Corynebacterium parvum”, polidin, 
trivaccin diftero-tetano-pertussis (DTP), vaccin 
BCG liofilizat, vaccin BCG lichid pentru imunote-
rapie, vaccin gripal inactivat şi purificat, vaccin 
piocianic, vaccin polimicrobian, vaccin poliomie-
litic oral monovalent tip I, vaccin poliomielitic 
oral trivalent, vaccin rabic inactivat, vaccin rujeo-
los viu, vaccin stafilococic, vaccin antivariolic etc. 
Grupa a II-a includea imunoglobuline şi seruri 
terapeutice (gamaglobulină, globulină antialergi-
că, histaminoglobulină, ser antidifteric purificat şi 
concentrat, ser antirabic purificat şi concentrat, 
ser antitetanic purificat şi concentrat etc.). Din 
grupa a III-a (produse imunobiologice pentru dia-
gnostic), făcea parte PPD I.C. 65 de 2 UT şi 10 UT. 
Grupa a IV-a (produse biologice pentru diagnosti-
cul de laborator) includea 116 produse, ultimele 3 
fiind grupa a V-a (medii pentru culturi celulare), 
grupa a VI-a (medii pentru diagnostic bacteriolo-
gic) şi grupa a VII-a (alte produse). Lecturând lista 
din „Nomenclatorul produselor 1982“ (figura 6), 
găsim foarte multe produse interesante şi utile, 
chiar înainte ca Institutul să fi produs şi Can-
tastim.



Revista Medicală RoMână – VoluMul LXVII, suppl. 3, An 202066

Repet şi subliniez că Institutul Cantacuzino nu 
este un „simplu producător“ de seruri şi vaccinuri, 
ci un Institut complex şi complicat, strategic, cu 
relevanţă naţională şi internaţională. Dacă lucru-
rile s-au schimbat (şi nu în bine) în ultima perioa-
dă, aceasta nu înseamnă că evoluţia nu poate fi din 
nou modificată şi că Institutul nu poate reveni la 
statutul binemeritat, dar şi foarte util ţării noas-
tre. Pentru toate misiunile menţionate, este nece-
sar să existe o şcoală. „Această prestigioasă supleţe 
intelectuală, această generozitate modelatoare au 
făcut din Ion Cantacuzino creatorul şi conducăto-
rul uneia dintre cele mai fecunde şcoli de medici-
nă din ţara noastră“ (6). Modelul trebuie urmat! 
„În afară de cursuri, de activitatea ştiinţifică şi de 
producţie, profesorul Cantacuzino se preocupă şi 
de călăuzirea muncii de informare ştiinţifică a co-
laboratorilor şi studenţilor săi, iniţiind şedinţe de 
referate, sâmbătă seara, la el acasă. Cantacuzino 

pune la dispoziţia tuturor bogata lui bibliotecă 
medicală, ţinută la zi cu tratate şi reviste de speci-
alitate“ (6). „Favorizat de activitatea lui redacţio-
nală, Cantacuzino ajunge să-şi îndeplinească încă 
unul dintre ţelurile sale scumpe, acela de a realiza 
o cooperare ştiinţifică între reprezentanţii diferi-
telor discipline. Schimbul de idei nu poate să fie 
decât util medicinii ştiinţifice experimentale pe 
plan metodologic şi explicativ. Pentru dezvoltarea 
ei proprie, medicina trebuie să folosească judicios 
şi aplicat metodele de investigaţie aparţinând altor 
ştiinţe şi în acelaşi timp să împrumute de la aces-
tea explicaţiile ce pot lumina laturile obscure încă 
ale fenomenelor biologice“ (6). Cercetare, produc-
ţie, analize de laborator, supravegherea stării de 
sănătate, învăţământ, tipărire de reviste şi cărţi 
utile, interdisciplinaritate, colaborare, muncă în 
echipă – şi toate împreună încadrate în Institutul 
Cantacuzino. În figurile 3, 7 şi 8 putem remarca 
primul volum al revistei Institutului (1928), pu-
blicată sub egida Academiei de Ştiinţe din Franţa, 
ediţia a II-a a unui manual de boli infecţioase 
(1944) şi un „caiet de tehnici“ util tuturor colegi-
lor din Institut, dar mai ales preparatorilor de  
seruri şi vaccinuri, cu o prefaţă semnată de preşe-
dintele comitetului sindicatului (1977). Punct de 
reper era grija Profesorului faţă de tineri. Aceasta 
reiese atât din citatele de debut ale articolului, cât 
şi din întreaga activitate a Profesorului. Spre 
exemplu, la un Congres medical (1931), a spus: 
„Adunarea de astăzi, compusă din elevi mai tineri 
şi de buni colaboratori, îmi dă prilejul să resimt 
adânc cât sunt de trainice şi de spontane legăturile 
de reciprocă afecţiune care există între ei şi mine. 
Ce răsplată mai dulce puteam găsi spre apusul ca-
rierei mele profesionale decât această emoţionan-
tă manifestare de simpatie? Iubiţi elevi, iubiţi co-
laboratori, pentru dragostea voastră inimos 
exprimată atât de spontan, bătrânul vostru dascăl 
vă mulţumeşte din adâncul sufletului său“ (6).  
Îndemn, preţuire, model! În figurile 9 şi 10 putem 
admira o parte din moştenirea lăsată urma sa de 
Profesor, aşa cum au fost imortalizate în 1938: 
preţioasa bibliotecă a Institutului şi sala de curs şi 
lucrări practice de la etajul III.

În Institut continuă activităţile de cercetare-
dezvoltare în microbiologie şi imunologie, pentru 

FIGURA 6
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studierea cauzelor şi mecanismelor de producere 
a infecţiilor bacteriene, virale, parazitare şi a mij-
loacelor de prevenire şi combatere a acestora, rea-
lizarea de studii în domeniul imunologiei, biologi-
ei celulare, geneticii microbiene şi biotehnologiilor, 
pentru dezvoltare de produse imunobiologice sau 
pentru dezvoltare şi validare de metode de dia-

gnostic microbiologic, supraveghere şi control al 
bolilor infecţioase.

Laboratoarele naţionale de referinţă (LNR) se 
ocupă de diagnostic şi supraveghere microbiologi-
că pentru sănătate publică prin investigaţii micro-
biologice pentru detectarea şi caracterizarea în 
scop epidemiologic a agenţilor patogeni, utilizând 

FIGURA 9
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metode validate/standardizate şi consiliere tehni-
că oferită de LNR în domeniul microbiologiei de 
sănătate publică şi prin colaborări internaţionale 
(Centrul European pentru Controlul Bolilor – 
Stockholm, Organizaţia Mondială a Sănătăţii). În 
Institut urmează să se pregătească reacţia rapidă 
în situaţii de risc epidemic sau pandemic prin Uni-
tatea de Intervenţie Rapidă în Urgenţe Microbiolo-
gice şi Bioterorism, beneficiind de laboratoare cu 
nivel de biosiguranţă 2 şi 3. Tot aici are loc gestio-
narea patrimoniului naţional de tulpini microbie-
ne de interes în microbiologia de sănătate publică, 
inclusiv punerea la dispoziţia laboratoarelor de 
microbiologie, la solicitarea acestora, a unor tul-
pini bacteriene de referinţă, prin Colecţia Naţiona-
lă de Culturi Microbiene şi Celulare.

Continuă fabricaţia unor produse biologice 
pentru medicina personalizată, a unor suplimente 
alimentare, precum şi producţia de animale de la-
borator şi nutreţuri combinate pentru animale de 
laborator. În Institut se produc şi medii de cultură 
şi unii reactivi.

Sunt exercitate şi activităţi de învăţământ şi 
educaţie medicală continuă, prin cursuri şi stagii 
de formare pentru medicii rezidenţi în specialita-
tea medicină de laborator, microbiologie medica-
lă, epidemiologie sau boli infecţioase, stagii de 
formare pentru studenţi la facultăţi în domeniul 
biomedical, stagii pentru realizarea experimente-
lor în cadrul lucrărilor de licenţă şi/sau doctorat 
pentru studenţi în domeniul biomedical, unele 
cursuri şi stagii de perfecţionare pentru specialiş-
tii în microbiologie şi imunologie, recunoscute de 
Colegiul Medicilor din România şi OBBCSSR, prin 
Centrul de Învăţământ şi Documentare „Jacques 
Monod“.

Cu motive şi motivaţii (ce trebuie investigate 
de structuri specializate ale statului român), s-a 
încercat de mai multe ori destabilizarea Institutu-
lui. Au fost chiar şi momente când părea că „totul 
este pierdut“, că nu se mai poate face nimic.

Dacă în 1991 eram încă destul de bulversat şi 
tot ce am putut face a fost să îi citesc istoria, să 
intru într-o stare de admiraţie, ulterior, am înce-
put să înţeleg că este un Institut cu importanţă în 
diagnostic, cercetare şi învăţământ. În perioada 

1993-1997, am fost beneficiarul unor cursuri de 
pregătire şi am înţeles ce înseamnă un „curs in-
tensiv“ realizat în colaborare cu Institutul Pasteur 
din Paris. Am admirat şi colaborarea în cadrul Re-
ţelei Internaţionale a Institutelor Pasteur şi Asoci-
ate (în care Institutul a activat în perioada 1990-
2018). În cursul pregătirii tezei de doctorat, am 
beneficiat de coordonarea discretă, dar în acelaşi 
timp fermă şi plină de învăţăminte, din partea 
domnului profesor Mihai Zamfirescu, dar şi de 
spiritul cantacuzinist descoperit în laboratorul în 
care am executat personal peste 7.000 de teste, 
sub coordonarea domnului Dinu Stavri. Dumne-
zeu să îi odihnească în pace. Cu mare semnificaţie 
(pentru micobacterii) era testul producerii de ni-
acină. „Realizarea testului implica unele riscuri de 
laborator. Bromura de cianogen are efect procan-
cerigen. Anilina, de asemenea. Prepararea reacti-
vilor şi tot ce implica un risc le efectua personal. 
Spunea: «Voi sunteţi mai tineri, nu vă las să vă 
apropiaţi, asta fac doar eu». Avea grijă de toţi cola-
boratorii şi se îngrijea ca aceştia să nu fie implicaţi 
în proceduri cu risc. Îşi asuma riscurile, îşi asuma 
protecţia noastră. În acelaşi timp, încuraja orice 
iniţiativă. Nu spunea nu vreunei idei. Era gata să 
adapteze orice tip de test. A reuşit să adapteze într-
o perioadă de lipsuri compoziţia mediului pentru 
cultivarea micobacteriilor şi, pentru multă vreme, 
România s-a bazat pe mediul realizat de dânsul şi 
de echipa pe care o coordona. Nu făcea diferenţe 
între colegi, îi susţinea pe toţi“ (9). Mi-aş fi dorit să 
întâlnesc doar oameni ca „domnul Dinu“.

Fiind o persoană cu simţul datoriei şi al res-
ponsabilităţii, ştiam că dacă am primit trebuie să 
întorc şi mai mult, iar din 1997 am început aceas-
tă competiţie atât cu mine însumi, cât şi cu mul-
tele piedici pe care le-am întâmpinat în lupta mea 
de a sprijini Institutul. Am început să îi înţeleg 
importanţa strategică în sănătatea publică. Am 
descoperit că nu doar lipsa finanţării este o barieră 
şi că uneori comportamentul uman poate forma 
superbariere. „Dacă în 1998 reuşeam doar să sus-
pend încercarea de bulversare a centrelor de refe-
rinţă pentru microbiologie (care fuseseră distribu-
ite, aleator, prin toată ţara), ulterior, am izbutit 
mai mult. A fost perioada în care centrele de refe-
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rinţă pentru microbiologie din institut au primit 
pentru prima dată o finanţare corespunzătoare, 
iar rolul lor părea clarificat definitiv. A fost mo-
mentul în care, prin relaţii personale, am identifi-
cat modalitatea ca institutul să primească o primă 
linie ELISA atât de importantă în diagnostic, iar 
specialişti din institut să intre în relaţie cu referin-
ţa în studiul şi supravegherea rujeolei (CDC, 
Atlanta, GA). Astfel, s-a creat baza care a permis 
ulterior genotiparea virusurilor rujeoloase circu-
lante. În 1999, m-am opus unei propuneri şi am 
cerut ca respectivele fonduri pentru sănătatea pu-
blică (circa 1 milion USD) să fie utilizate pentru 
prima dotare esenţială, modernă, a centrelor de 
referinţă. Am început să mă formez într-o şcoală 
cantacuzinistă care nu întotdeauna s-a comportat 
cantacuzinist. Consider aceasta drept o problemă 
esenţială, problemă ce trebuie să se modifice radi-
cal – în bine. Dintre aspectele importante, mai 
menţionez că am scris, prezentat şi negociat pro-
iectul PHARE «EuropeAid/113121/D/SV/RO», 
proiect ce a adus circa 4 milioane euro sistemului 
de sănătate publică din ţara noastră. Am câştigat 
acest proiect în anul 2000, când mi se spunea: «De 
ce te mai zbaţi, ce îţi mai pasă, nu îţi este clar că în 
2001 vei fi dat afară din minister?». Ştiam asta. 
Însă nu eu eram problema mea, ci sănătatea publi-
că din România. Proiectul a fost implementat rela-
tiv târziu. O parte dintre fonduri au contribuit la 
întărirea laboratoarelor de referinţă din Institut, 
dar şi a multor laboratoare din direcţiile de sănă-
tate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, 
precum şi a laboratoarelor din institutele de sănă-
tate publică. Ulterior, într-un alt mandat, am pro-
pus şi obţinut aprobarea pentru împrumutul de la 
BIRD/BEI (pentru prevenirea şi controlul unei 
pandemii de gripă aviară). Astfel, s-a dezvoltat ca-
pacitatea de producţie vaccin gripal, dar şi capaci-
tatea tehnică de a aborda pacientul cu probleme 
grave respiratorii în 8 centre din ţară. Alte fonduri 
au fost repartizate, la propunerea mea, pentru pu-
nerea în funcţiune a instalaţiei de fiolaj şi pentru 
construirea şi dotarea unui laborator de biosigu-
ranţă (BSL3), primul din ţara noastră“ (7). Din 
păcate, implementarea proiectului nu a fost reali-
zată nici până la termenul din 2009 şi nici ulterior, 

complet. Cu toate acestea, intuiţia avută în 2006 a 
avut efecte demne de un studiu de caz în 2009, în 
cursul pandemiei cu virusul gripal H1N1. „În baza 
pregătirilor de până atunci, Institutul Cantacuzi-
no a reuşit să producă vaccin pandemic, înscriin-
du-se în lista producătorilor de vaccin, la nivel 
mondial. Guvernul României ar fi achiziţionat 3 
milioane de doze (preţul per doză fiind de cca 7 
euro), însă marii producători erau pregătiţi să 
vândă doar către ţările occidentale şi, ca atare, In-
stitutul Cantacuzino a suplinit această «lipsă» cu 
un preţ cu mult mai mic. S-ar putea afirma două 
lucruri: 1. În cursul pandemiei de gripă din 2009, 
producând vaccin pandemic în Institut, s-au recu-
perat o bună parte din fondurile alocate în proiec-
tul de împrumut; 2. În momentele de criză, o ţară 
poate fi pusă pe o «listă de aşteptare» şi ar putea 
primi vaccinurile dorite cu mare întârziere sau de-
loc  sau în cantităţi mai mici. Aşadar, situaţia mai 
sus menţionată demonstrează fără echivoc impor-
tanţa Institutului Cantacuzino şi necesitatea întă-
ririi acestuia“ (4). „Am coordonat tehnic şi ştiinţi-
fic proiectul cu finanţare nerambursabilă de la 
fondul global (circa 12 milioane USD) pentru pre-
venirea şi controlul tuberculozei şi infecţiei HIV/
SIDA, cu importante contribuţii în sănătatea pu-
blică din România. În cadrul acestui proiect, a fost 
pus la punct laboratorul de diagnostic pentru in-
fecţiile cu transmitere sexuală din Institut. Am 
acumulat experienţă la nivel naţional şi internaţi-
onal prin colaborări cu CDC (Atlanta), ECDC 
(Stockholm), OMS (Geneva, Lyon, Copenhaga) 
dar şi EMRO (Cairo), în perioada în care am înfiin-
ţat laboratorul central de diagnostic din Kabul, 
Afganistan, şi am contribuit la întărirea băncii de 
sânge pentru siguranţa sângelui transfuzat“ (7).

În cursul istoriei sale recente, au existat suişuri 
şi coborâşuri şi, din păcate, nicio perioadă pozitivă 
nu a durat foarte mult. Îmi aduc aminte anul 1993 
şi o emisiune la televizor în care regizorul îi pre-
zenta alternativ pe ministrul Sănătăţii din acea 
perioadă, spunând cu siguranţă „România nu are 
probleme cu infecţia HIV/SIDA“, şi, imediat, pe 
şefa laboratorului HIV/SIDA din Institut, care ex-
plica dificultăţile problematicii legate de această 
infecţie. Mandatul următorului ministru s-a în-
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cheiat în plină epidemie de meningită cu virusul 
West-Nile (din păcate nediagnosticată de Institut, 
ci cu ajutorul specialiştilor veniţi de peste mări şi 
ţări). Perioade de susţinere şi dezvoltare instituţi-
onală au fost mai ales în perioadele 1997-2000 şi 
2005-2008. Dacă rezultatele pozitive pe care le-am 
obţinut (nu doar pentru Institutul Cantacuzino, ci 
şi pentru toată sănătatea publică românească) ar fi 
fost continuate, alta ar fi fost situaţia acum. Însă, 
din nefericire, în perioada 1989-2017, au existat 
multe momente în care s-a încercat blocarea sau 
eliminarea acestuia. Au existat chiar şi perioade în 
care părea că totul s-a sfârşit. Perioada 2013-2015 
a fost cea mai grea, iar anul 2015 a fost cel mai 
aproape de un final nefericit. „Când unii mă între-
bau «De ce îţi mănânci zilele pentru ceva care va fi 
oricum distrus?», le răspundeam: Nu uitaţi legen-
da păsării Phoenix; atâta vreme cât mai există cel 
puţin cenuşa, institutul poate să revină în locul 
stabilit de Profesor, pentru binele şi sănătatea ro-
mânilor şi a României“ (7). Cunoscând date pri-
vind istoria şi importanţa Institutului de la curs şi 
din discuţiile cu mine, dar şi îndurerate de protes-
tele salariaţilor, care, de fapt, nu mai primeau sa-
larii, pe 27 februarie 2015, cinci studente la Medi-
cină în anul II au înfiinţat o pagină de facebook 
„Spuneţi nu desfiinţării Institutului Cantacuzi-
no“. Mi-au cerut ajutorul şi sfaturi privind care să 
fie modalitatea prin care să se opună declinului. 
Multe sunt de povestit, poate chiar zeci sau multe 
zeci de pagini. Într-o vreme, se alcătuise un pro-
iect de ordonanţă de urgenţă care notifica la art. 7: 
„Dacă în termen de 6 luni de la momentul acordă-
rii ajutorului de stat individual pentru salvare, In-
stitutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru 

Microbiologie şi Imunologie «Cantacuzino» nu 
prezintă un plan de restructurare sau dovada re-
stituirii ajutorului de stat individual pentru salva-
re acordat conform art. 1, atunci trebuie să pre-
zinte un plan de lichidare“. Mult ar fi de scris 
pentru analiza acestui text, iar direcţia părea des-
tul „clară”.

Această „direcţie“ nu a fost acceptată de câteva 
sute de tineri alături de profesorul lor, rezultând 
proteste de stradă (figura 11), participare la alte 
proteste adăugând „subiectul Cantacuzino“, strân-
gerea a peste 7.000 semnături de protest şi susţi-
nere, depunerea mai multor zeci de petiţii (10,11). 
Pentru că ei erau tineri, nu era posibil să las ca 
responsabilitatea să cadă pe umerii lor şi, ca atare, 
pentru organizarea lanţurilor umane în jurul In-
stitutului, mi-am asumat riscurile organizării, de-
punerii solicitărilor de aprobare, precum şi depu-
nerea unor documente şi solicitări către institu- 
ţiile statului, parte prezentate în figura 12. Ca ur-
mare, a avut loc şi prima vizită din istorie a unui 
preşedinte în Institutul Cantacuzino, au urmat şi 
alte reacţii, iar gândul pregătirii unui plan de li-
chidare a fost „sublimat“. Lucrurile nu au mers 
spectaculos de bine nici în continuare, dar cel pu-
ţin a fost eliminat spectrul desfiinţării.

Dacă, pe 27 iulie 2017, am aflat de la televizor 
că sunt director general al Institutului, pe 31 iulie, 
am fost invitat pentru a primi ordinul de numire, 
începând o nouă perioadă de viaţă, neimaginată 
anterior. Într-un fel observi ce se petrece atunci 
când doar te lupţi pentru o idee şi pui tot sufletul 
pentru o susţinere şi altfel pot sta lucrurile când 
începi să te loveşti de aspecte şi probleme pe care 
nu le puteai bănui. Aveam să constat că perioada 

FIGURA 11
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care a urmat a fost mai grea şi mai rea în compa-
raţie cu cele aproape 12 luni petrecute în Afganis-
tan. Perioada care a urmat mi-a dovedit fără tăga-
dă presupunerea că lipsa fondurilor este doar o 
parte a problemei. „Uneori, o instituţie este în pe-
ricol. Unele instituţii sunt în pericol un an, altele 
doi, altele cincisprezece, douăzeci sau douăzeci şi 
opt de ani. Uneori, pericolele vin doar din afară, 
alteori, mai grav, pericolele vin din afară şi din in-
terior. Coordonarea activităţilor provocatoare de 
risc este uneori concertată, alteori concentrată, 
alteori haotică – dar rezultatul, riscul, poate fi la 
fel de mare. Uneori, instituţia aflată în pericol îşi 
poate reveni, iar, în acelaşi timp, există şi susţinere 
şi o continuare a intervenţiilor în sens contrar. 
Pentru a face faţă, sunt necesare muncă, seriozita-
te, responsabilitate şi, desigur, colegialitate. O in-
stituţie nu poate fi salvată de un singur om sau de 
un grup mic de oameni, într-o instituţie este ne-
voie să pună umărul toţi oamenii. Rar se întâmplă 
aşa ceva“ (12).

Pe 31 iulie 2017, am depus în atenţia conduce-
rii Ministerului Sănătăţii nota înregistrată la nr. 
43.787/2017. Am solicitat susţinere, sprijin direct 
şi acces la conducerea Ministerului Sănătăţii (pen-
tru probleme instituţionale şi propuneri concre-
te). Am prezentat un plan de management solici-
tând analizarea şi aprobarea documentelor 
necesare bunei funcţionări, corectarea erorilor 
făcute în anii precedenţi, constituirea unui consi-
liu de administraţie cu dorinţă de dezvoltare insti-
tuţională în interesul sănătăţii publice din Româ-
nia. Am solicitat, de asemenea, un substanţial 
sprijin la nivel juridic şi economic, dar şi o audita-

re a situaţiei instituţionale. Am explicat riscurile 
deficienţelor funcţionale în cazul în care există 
presiuni externe şi interne, exemplificând prin 
eşecul producerii de vaccin din anul 2013. Am 
menţionat dificultăţile estimate, având în vedere 
că la data numirii se scurseseră 7 luni din 2017, 
fără nicio realizare. Am solicitat analiza în vederea 
dispunerii demersurilor necesare pentru ca finan-
ţarea pentru acest Institut strategic şi pentru pro-
iecte strategice să poată fi realizată multianual, pe 
buget multianual. Am menţionat necesitatea soli-
citării ca o echipă multidisciplinară a Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii să fie pusă la punct şi trimisă 
în ţara noastră pentru a aduce la zi recomandările 
internaţionale. Am prezentat estimările mele pri-
vind deficienţele majore în domeniul resurselor 
umane şi am făcut propuneri de redresare. Am 
enunţat faptul că există probleme importante în 
ceea ce priveşte colaborarea instituţională şi inte-
rinstituţională şi am solicitat aprobarea unor in-
tervenţii pentru impunerea colaborării. Am men-
ţionat că, în vederea atingerii ţintei guverna- 
mentale, de producere a vaccinurilor româneşti, 
este necesară o colaborare strânsă cu Agenţia Na-
ţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medi-
cale, încă din faza de pregătire a proiectelor. Am 
solicitat includerea Institutului Cantacuzino în 
programele naţionale de sănătate ale ministeru-
lui, exemplificând lipsurile apărute în izbucniri 
epidemice sau în epidemii anterioare. Şi am în-
cheiat cu următoarele: „Solicit sprijinul dumnea-
voastră aproape necondiţionat. Tratez încrederea 
acordată cu responsabilitate şi spiritul de sacrifi-
ciu pe care îl intuiesc ca fiind strict necesar. În 
lipsa îndeplinirii celor de mai sus, care nu sunt 
exhaustive, ci strict necesare, nu va fi posibilă 
atingerea ţintelor pe care le-aţi stabilit, dar pe care 
doresc din toată inima şi cu toată puterea să le în-
deplinim cu succes“.

La nivelul anului 2018, toate menţiunile şi so-
licitările de mai sus rămân valabile.

FIGURA 12

i
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OncoGen – Centrul de terapii 
genice şi celulare în tratamentul 
cancerului Timişoara, o structură 
modernă de cercetare pentru 
medicina secolului XXI

   
Prof. Dr. Virgil Păunescu         
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş“, Timişoara, România

OncoGen (https://www.oncogen.ro/) este primul centru de cercetare în 
domeniul terapiilor genice din România, conceput şi realizat la stan-
dardele internaţionale. Ideea de a genera noi cunoştinţe teoretice şi 

concepte cu aplicabilitate practică a pornit de la dorinţa şi încrederea că cer-
cetarea ştiinţifică riguroasă este capabilă să producă schimbări semnificative 
în abordarea afecţiunilor neoplazice, dar şi în alte boli netransmisibile cu 
impact major asupra sănătăţii. Încă din anul 2007, când s-a scris prima versi-
une a proiectului prin care urma să se construiască şi să se doteze centrul, 
viziunea asumată de echipa de proiect a fost aceea de a crea la Timişoara 
primul centru românesc de cercetare dedicat medicinei personalizate.

Scopul proiectului „Centrul de terapii genice şi celulare în tratamentul 
cancerului – OncoGen“ a fost acela de a crea o infrastructură de cercetare-
dezvoltare-inovare capabilă să susţină şi să faciliteze translatarea în practica 
medicală a unor metode diagnostice şi terapii inovatoare, urmărind creşterea 
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nivelului de competitivitate ştiinţifică şi atragerea 
de tineri cercetători şi specialişti din ţară şi străi-
nătate.

Anul 2010 a adus finanţarea necesară acestui 
proiect ambiţios, 12 milioane de euro, prin Pro-
gramul Operaţional Sectorial „Creşterea Competi-
tivităţii Economice“, iar Centrul OncoGen a fost 
inaugurat în anul 2015, după un adevărat maraton 
al echipei de proiect, coordonată de Prof. Dr. Virgil 
Păunescu, manager proiect, şi Prof. Dr. Carmen 
Panaitescu, manager adjunct, sprijinită de colegii 
din Laboratorul de Imunologie al Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu“ din Timişoa-
ra. Proiectul şi-a propus de la bun început să dea 
naştere unui centru de cercetare românesc de ni-
vel european din punct de vedere al construcţiei, 
dotărilor şi expertizei personalului. 

Echipa a înţeles că acest obiectiv poate fi atins 
doar luând ca model un centru similar din Uniunea 
Europeană, învăţând, aşadar, din bunele practici cer-
tificate la nivel internaţional. Centrul OncoGen a 
fost construit pornind de la exemplul centrului din 
Ulm, cel mai modern la vremea respectivă, astfel în-
cât, în prezent, OncoGen dispune de facilităţi de cer-
cetare fundamentală şi aplicată pentru medicina 
translaţională, cu 15 laboratoare dotate cu echipa-
mente de vârf, inclusiv o bancă de celule şi ţesuturi, 
o biobază şi o unitate GMP, unde condiţiile de mediu 
sunt monitorizate permanent (număr minim de par-
ticule, absenţa oricărei încărcături bacteriene, tem-
peratură, umiditate, presiune, filtrare aer prin siste-
me de înaltă performanţă tip HEPA) şi în care are 
acces doar personalul specializat.

Încă din faza de concept, echipa de proiect a 
beneficiat de sprijinul a trei cercetători de renume 
la nivel internaţional, membri în Comitetul Ştiin-
ţific Consultativ al centrului. Prof. Dr. Luc Sen-
sebé de la Universitatea Toulouse, Prof. Dr. Tor-
sten Tonn de la Universitatea Tehnică din Dresda 
şi Prof. Dr. Erhard Seifried de la Universitatea Go-
ethe din Frankfurt au contribuit cu expertiza lor 
la conturarea proiectului şi la pregătirea persona-
lului. Colaborarea actualei echipe OncoGen cu 
aceştia şi cu alţi cercetători europeni de prestigiu 
a început în anul 2004, când, în calitate de cerce-
tători afiliaţi Universităţii de Medicină şi Farmacie 
„Victor Babeş“ Timişoara, au participat la un pro-
iect de cercetare din cadrul Programului Cadru 6 
al Uniunii Europene (Adult mesenchymal stem 
cells engineering for connective tissue disorders. 
From the bench to the bed side – GENOSTEM), 
implementat de 24 de instituţii din 12 ţări. Ulteri-
or (2009-2011), o parte dintre acestea, inclusiv 
UMFVB Timişoara, dar şi parteneri noi au alcătuit 
un consorţiu de 16 instituţii din 5 state membre 
UE, care a câştigat un proiect de cercetare din ca-
drul Programului Cadru 7 al UE (Cultivated Adult 
Stem Cells as Alternative for Damaged tissue – 
CASCADE), iar, în perioada 2010-2015, echipa ro-
mânească a participat la un al doilea proiect finan-
ţat prin Programul Cadru 7 (Regenerating Bone 
defects using New biomedical Engineering approa-
ches – REBORNE), într-un consorţiu de 24 de in-
stituţii din 12 ţări UE. Participarea în aceste trei 
proiecte a constituit un punct de cotitură pentru 
echipa de cercetători, atât din punctul de vedere al 
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temelor de frontieră abordate, cât şi prin crearea 
unor legături cu colective de cercetare de excelen-
ţă din Uniunea Europeană.

Experienţa unor proiecte de mare anvergură, 
conexiunile cu echipe de cercetare europene de 
valoare şi sprijinul membrilor Comitetului Ştiin-
ţific Consultativ al OncoGen au contribuit la în-
făptuirea acestui vis îndrăzneţ al echipei, care a 
conceput structura centrului astfel încât principa-
lele direcţii de cercetare să se integreze specialită-
ţilor clinice din cadrul Spitalului Clinic Judeţean 
de Urgenţă „Pius Brînzeu“ Timişoara: (1) Terapii 
avansate în cancer; (2) Medicină regenerativă; (3) 
Sănătate şi factori de mediu; (4) Imunoterapii.

Conceptul OncoGen s-a fundamentat pe trei pi-
loni: clădire nouă, proiectată conform standarde-
lor internaţionale, dedicată de la bun început cer-
cetării medicale; echipamente de ultimă generaţie, 
indispensabile cercetării inovative; cercetători 
înalt calificaţi, motivaţi şi dedicaţi. În acest fel, 
Centrul OncoGen şi-a asumat un obiectiv ambiţi-
os, acela de a dezvolta un pol de competenţă ştiin-
ţifică şi tehnologică la standarde europene pentru 
diagnostic, tratament şi prevenţie, cu o echipă de 
cercetare multidisciplinară, activitatea de cerceta-
re fiind orientată spre translatarea rezultatelor 
cercetării în terapii avansate.

Din anul 2015, când centrul a fost inaugurat, 
echipa de cercetători a contribuit constant la atin-
gerea acestui obiectiv, astfel încât, prin eforturile 

tuturor, centrul a atras fonduri de peste 10 milioa-
ne de euro prin diferite proiecte de cercetare naţi-
onale şi europene. Cele mai prestigioase proiecte 
de cercetare care au dus la saltul calitativ de la 
concept la implementarea unor noi terapii bazate 
pe tehnicile de biologie moleculară sunt:

• CAR-NK este primul proiect românesc dedi-
cat utilizării ingineriei genetice a celulelor 
sistemului imun pentru tratamentul cance-
rului. Colectivul de cercetare coordonat de 
Prof. Dr. Virgil Păunescu a reuşit să genere-
ze o tehnologie avansată de imunoterapie şi 
vaccinare personalizată în cancer, bazată pe 
celulele Natural killer (NK) purtătoare de 
receptori himerici de antigeni, şi a creat pri-
ma bancă de celule umane CAR-NK în Ro-
mânia. Este implementat, în premieră naţi-
onală, primul protocol de trecere la 
producţia GMP a celulelor CAR-T şi CAR 
NK-anti CD19 pentru tratamentul leucemi-
ei limfatice acute şi al bolilor maligne cu 
limfocite B. Totodată, s-a dezvoltat tehnolo-
gia de identificare a neoantigenelor caracte-
ristice celulelor tumorale în dezvoltarea de 
vaccinuri personalizate constituite din pep-
tide sintetice lungi (neoantigen vaccine). 
Aplicarea tehnologiei de identificare a ne-
oantigenelor a permis dezvoltarea noului 
concept de terapii pentru infecţii virale, aso-
ciate afecţiunilor maligne. Proiectul, finan-
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ţat prin Programul Operaţional Competiti-
vitate 2014-2020, Axa prioritară 1, Acţiunea 
1.1.4, Tip de proiect „Atragerea de personal 
cu competenţe avansate din străinătate“, a 
asigurat baza formării celui mai avansat co-
lectiv de cercetare românesc în domeniul 
terapiilor genice în cancer, conectat cu cen-
tre prestigioase de profil din Germania, El-
veţia şi SUA.

• INSPIRED este primul proiect românesc 
dedicat producţiei de alergene recombinate 
în România, în scopul dezvoltării unor kit-
uri de diagnostic performante şi a unei noi 
tehnologii de producţie de vaccinuri perso-
nalizate, care să permită terapii eficiente 
pentru pacienţii cu alergii la polenul de am-
brozie, cea mai importantă problemă de să-
nătate publică din domeniul bolilor alergice 
în România şi în ţările vecine. Colectivul de 
cercetare coordonat de Prof. Dr. Carmen Pa-
naitescu a dezvoltat design-ul in silico de 
vaccinuri/imunoterapii alergen-specifice 
personalizate, bazate pe peptide sintetice 
scurte care induc răspunsuri imune de tip T 
şi peptide sintetice lungi care induc răspun-
suri imune de tip B. În baza parteneriatului 
internaţional, s-a elaborat primul kit de dia-
gnostic molecular serologic microarray 
pentru alergii şi infecţii virale, bazat pe teh-
nologiile dezvoltate prin proiect şi extrapo-
late spre boli virale din clasa rinovirusuri. 
Proiectul, finanţat prin acelaşi Program 
Operaţional Competitivitate 2014-2020, a 
permis formarea celui mai performant co-
lectiv de cercetare în alergologie din Româ-
nia, conectat cu centre prestigioase de profil 
din Austria şi Suedia.

• DECODE – este singurul proiect românesc 
dedicat dezvoltării unui vaccin peptidic pro-
filactic pentru COVID-19 bazat pe epitopi 
recunoscuţi de sistemul imun. Colectivul 
OncoGen, coordonat de Prof. Dr. Virgil  
Păunescu, în parteneriat cu Institutul  
Cantacuzino, îşi propune dezvoltarea unui 
vaccin candidat cu eficienţă dovedită faţă de 
SARS-CoV-2 în studii preclinice avansate şi 

a unor potenţiali adjuvanţi capabili să po-
tenţeze acţiunea vaccinului şi a procesului 
de imunizare, fără a induce efecte adverse. 
Proiectul a câştigat competiţia naţională 
„Soluţii - 2020 - 1, Dezvoltarea de noi teh-
nologii, medicamente şi vaccinuri pentru 
prevenirea SARS-CoV-2“ din cadrul Progra-
mului 2 –Creşterea competitivităţii econo-
miei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi 
inovare al UEFISCDI.

Continuarea dotării centrului la standardele 
internaţionale, în paralel cu dezvoltarea cercetării 
în colaborare cu centrele din ţările vecine, care să 
crească nivelul serviciilor medicale în regiune, 
este asigurată prin accesarea proiectelor trans-
frontaliere:

• ROSECAN este un proiect strategic finanţat 
prin Programul Interreg IPA CBC România 
– Serbia, al cărui obiectiv principal este ace-
la de a dezvolta oncologia în regiunea trans-
frontalieră România – Serbia printr-o infra-
structură modernă şi eficientă, cu scopul de 
a asigura accesul pacienţilor la servicii de 
înaltă calitate pentru diagnosticul şi trata-
mentul cancerului. Centrul OncoGen dez-
voltă în acest proiect o platformă software 
specializată care va permite schimbul rapid 
de informaţii între medicii din România şi 
Serbia în vederea stabilirii diagnosticului şi 
tratamentului pacienţilor oncologici.

• HEALTH-PREGN-RO-HU este un proiect 
finanţat prin Programul Interreg V-A  
România – Ungaria şi ca obiectiv creşterea 
calităţii serviciilor medicale dedicate femei-
lor afectate de infertilitate, gravidelor şi 
nou-născuţilor cu patologii infecţioase, pre-
cum şi identificarea celor mai comune spe-
cii microbiene la femeile simptomatice şi 
asimptomatice infertile din regiunea trans-
frontalieră.

În cei cinci ani de existenţă, Centrul OncoGen 
a reuşit să atingă obiectivele asumate pentru 
această perioadă, pornind de la crearea unui colec-
tiv de experţi care au asigurat un mediu ştiinţific 
şi academic de înaltă calitate, urmărind un pro-
gram ştiinţific clar. Acest lucru a fost posibil prin 
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promovarea unei culturi bazate pe inovaţie şi per-
formanţă şi prin parteneriatele strategice cu insti-
tuţii de excelenţă din mediul academic şi industri-
al. Deschiderea spre colaborări internaţionale a 
echipei OncoGen va avea efecte pe termen lung şi 

asupra sistemului de sănătate publică din Româ-
nia, prin capacitatea crescută de a aduce în practi-
ca medicală curentă terapii personalizate, cu be-
neficii pentru pacienţi şi societate.
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Centrul avansat de cercetări 
medicale şi farmaceutice din 
cadrul Universităţii de Medicină, 
Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie 
„George Emil Palade“ din Târgu 
Mureş

Prof. Dr. Farm. Minodora Dobreanu, 
Prof. Dr. Farm. Claudia Bănescu, 
Prof. Dr. Farm. Silvia Imre, 
Prof. Dr. Farm. Alina Şerban, 
Prof. Dr. Farm. Simona Gurzu, 
Şef Lucr. Dr. Farm. Marius Harpa
Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil 
Palade“, Tg. Mureş, România

        

Înfiinţat ca rezultat al câştigării unui grant prin Programul Operaţional 
Sectorial „Creşterea competitivităţii economice“, cofinanţat prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumnea-

Prof. Dr. Farm. 
Minodora Dobreanu
Universitatea de Medicină, Farmacie,  
Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade“,  
Tg. Mureş, România
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voastră“, Centrul avansat de cercetări medicale şi 
farmaceutice (CCAMF) a devenit un centru de re-
ferinţă în cercetări medicale şi farmaceutice pen-
tru judeţul Mureş, Regiunea de Dezvoltare Centru 
şi, totodată, pentru cercetarea naţională şi inter-
naţională, unde are contribuţii valoroase şi nume-
roase parteneriate de excepţie. 

Investiţia iniţială, de 10,4 milioane euro, a permis 
construirea şi echiparea unui centru cu o suprafaţă 
de 4.092,65 m2. Laboratoarele de cercetare, labora-
toarele de explorări funcţionale, came- 
rele tehnice, spaţiile auxiliare pentru prelevarea de 
mostre biologice, spaţiile de lucru pentru analiza şi 
producerea de materiale ştiinţifice sunt toate găzdu-
ite într-o clădire cu 5 niveluri (demisol, parter şi 3 
etaje). Acestea  contribuie, prin dotările remarcabile 
ale Centrului (http://ccamf.umfst.ro/equipments/
high.php), la creşterea performanţei activităţilor de 
cercetare şi a atractivităţii statului de partener al 
Universităţii în proiecte internaţionale de cercetare. 

CCAMF, coordonat de Prof. Dr. Minodora  
Dobreanu, are în structura sa un laborator de cer-
cetări clinice, echipat pentru o largă paletă de ex-
plorări funcţionale, şi cinci laboratoare de cerceta-
re avansată în domeniile: imunologie umorală şi 
celulară, biologie moleculară şi genetică, medici-
nă regenerativă, precum şi cromatografie şi spec-
trometrie de masă.

Laboratorul de explorări funcţionale 

Orice studiu din domeniul medical pleacă de la 
o problemă clinică rămasă nerezolvată, fie că e 
vorba de identificarea mecanismelor unei boli, de 
identificarea de biomarkeri diagnostici, predictivi, 
de prognostic sau de răspuns la tratament. Eluci-
darea acestor elemente depinde de selecţia corectă 
şi riguroasă a grupurilor de studiu. Această selec-
ţie este posibilă doar prin investigaţii clinice şi pa-
raclinice ţintite, amănunţite.

Laboratorul de explorări funcţionale (LEF) din 
cadrul CCAMF, condus de Prof. Dr. Alina Şerban, 
este cel care asigură obţinerea de date clinice şi 
paraclinice, precum şi de eşantioane biologice ne-
cesare desfăşurării de studii clinice avansate. Cele 
5 laboratoare de explorări funcţionale ale LEF au 
fost concepute astfel încât să permită o evaluare 
cât mai completă şi mai complexă a aparatului 
cardio-neuro-vascular. 

În componenţa LEF intră:
• Laboratorul de testare de stres, dotat cu un 

sistem complex pentru testarea cardiopul-
monară de efort, care permite detectarea au-
tomată a aritmiilor, evaluarea complexă a 
segmentului ST în vederea documentării 
modificărilor ischemice, analiza alternanţei 
undei T în timpul testului de efort ca marker 
de instabilitate electrică, analiza cardiopul-
monară completă în timpul testului de efort, 
inclusiv analiză ergospirometrică, critică 
pentru evaluarea capacităţii de efort, în speci-
al la sportivi. Sistemul permite, de asemenea, 
evaluarea ecocardiografică concomitentă;

• Laboratorul de imagistică cardiacă şi vas-
culară, dotat cu un ecocardiograf de înaltă 
performanţă, conceput pentru examinări 
transtoracice şi transesofagiene, cu aplicaţii 
vasculare, transcraniene, ecocardiografie cu 
substanţă de contrast, fiind unic în România 
la acest nivel de facilităţi concomitente;

• Laboratorul de evaluare a sincopei şi a altor 
tulburări autonome, dotat cu un sistem 
complex pentru studiul sincopei folosind 
testul Tilt, care permite inclusiv determina-
rea debitului cardiac şi a volumului bătaie, 
aprecierea rezistenţelor vasculare periferice 
şi evaluarea funcţiei sistemului nervos auto-
nom prin realizarea de teste de sensibilitate 
baroreflexă, variabilitate de frecvenţă cardi-
acă şi presiune arterială;

• Laboratorul de electrocardiografie, care are 
în dotare un electrocardiograf multifuncţio-
nal performant ce permite înregistrarea şi 
analiza ECG în 12 derivaţii standard şi alte 3 
derivaţii suplimentare, beneficiază de soft 
de predicţie a sindromului coronarian acut, 
de analiză a intervalului QT şi permite, toto-
dată, realizarea electrocardiogramei prin 
mediere de semnal şi a vectocardiogramei. 
Laboratorul are, de asemenea, în dotare 5 
sisteme de monitorizare complexă ambula-
torie de lungă durată a ECG de tip Holter 
ECG cu 12 derivaţii, prevăzute cu softuri 
specializate în analiza complexă a parame-
trilor electrici cardiaci şi 50 de dispozitive 
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de monitorizare ECG de tip external loop 
recorder;

• Laboratorul de explorări neurologice, care 
permite efectuarea electroencefalogramei, a 
electromiogramei şi a examenului videopoli-
somnografic de înaltă performanţă, o metodă 
modernă de înregistrare concomitentă a ma-
nifestărilor motorii şi comportamentului pa-
cientului împreună cu polisomnografia şi 
care asigură evaluarea simultană a stadiilor 
de somn, a electroencefalogramei, a electro-
miogramei, a activităţii respiratorii, dar şi a 
unor parametri de funcţie autonomă;

• Laboratorul de explorări metabolice, prevă-
zut cu pompe infuzoare de mare precizie, 
analizoare de glucoză, lipide şi lactat şi dispo-
zitive de monitorizare continuă a glicemiei;

• săli de recoltare pentru produse biologice, 
care permit prelevarea de probe biologice şi 
transferul imediat al acestora, în condiţii 
optime, la laboratoarele specializate.

LEF dispune de echipamente de înaltă perfor-
manţă, unele dotări fiind unice în România, Eco-
cardiograful laboratorului de imagistică cardiacă 
şi vasculară, spre exemplu, conceput pentru exa-
minări transtoracice şi transesofagiene, cu aplica-
ţii vasculare, transcraniene, ecocardiografie cu 
substanţă de contrast, este singurul din ţară la 
acest nivel de facilităţi concomitente.

LEF este implicat într-un proiect de colaborare 
cu Centrul Naţional de Referinţă pentru Boli Cardi-

ovasculare Ereditare din cadrul Spitalului Louis 
Pradel din Lyon, Franţa. Proiectul, început în 2016, 
asigură testarea genetică a pacienţilor cu suspiciu-
ne de canalopatii ereditare care ajung la LEF.

Totodată, LEF a demarat, începând cu anul 2019, 
o serie de proiecte de cercetare inovatoare la nivel 
naţional, ce implică testarea capacităţii funcţionale 
la sportivii de performanţă. În cadrul acestui pro-
gram amplu de cercetare, LEF oferă posibilitatea:

• Explorării funcţionale a aparatului respira-
tor prin măsurarea statică şi dinamică a vo-
lumelor şi debitelor pulmonare;

• Explorării electro- şi ecocardiografice a apa-
ratului cardiovascular în repaus şi la efort;

• Evaluării capacităţii cardiopulmonare prin 
măsurarea complexă a capacităţii de efort 
prin teste cardiopulmonare şi măsurare de 
lactat sanguin;

• Evaluării metabolismului energetic şi a cos-
turilor energetice asociate efortului sportiv;

• Realizării de măsurători antropometrice;
• Evaluării forţei musculare;
• Efectuării electromiografiei;
• Monitorizării prin parametri funcţionali, 

prin nivelul gazelor sanguine şi prin para-
metri biochimici şi hematologici, a efortu-
lui şi antrenamentului sportiv.

Laboratorul de imunologie 

Laboratorul de imunologie, condus de Prof. Dr. 
Minodora Dobreanu, este compus dintr-un labora-
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tor de imunologie umorală şi unul de imunologie 
celulară, ambele echipate la un înalt nivel tehno-
logic.

Laboratorul de imunologie umorală dispune de 
tehnologia xMAP (echipamentul Flex MAP 3D), 
care poate fi folosită pentru detecţia simultană a 
unui număr de peste 500 de markeri în suspensie 
sau pe suport solid, pentru semnale intracelulare, 
citokine, chemokine şi factori de creştere, markeri 
metabolici, receptori nucleari şi factori de tran-
scripţie, unii cu aplicabilitate clinică de rutină, alţii 
cu utilizare în cercetare. Caracterizarea fenotipică 
şi genotipică presupune identificarea de multiple 
caracteristici, operaţiune care se poate face acum 
concomitent pentru zeci sau sute de biomarkeri şi 
prin folosirea tehnologiei biochip array. 

În cadrul laboratorului de imunologie celulară, 
pot fi separate, cultivate şi evaluate celule din pie-
se de biopsie sau linii celulare comerciale, infra-
structura acestui laborator permiţând inclusiv se-
pararea componenţilor tisulari şi sortarea lor 
automată prin tehnici specifice culturilor celula-
re, precum şi prin tehnici de microdisecţie laser. 
Laboratorul este dotat cu un citometru în flux cu 
patru lasere (echipamentul FACS ARIA III), care 
permite sortarea şi analiza imunofenotipică com-
plexă (pentru până la 18 parametri) a celulelor de 
interes, precum şi cu un microscop confocal ul-
traperformant (Leica TCS SP8) care permite efec-
tuarea de măsurători celulare rapide bi- şi tridi-

mensionale în secţiuni groase, cu mare acurateţe, 
şi, de asemenea, evidenţierea colocalizării de mo-
lecule intracelular, integritatea şi calitatea materi-
alului nucleic celular. 

În cadrul laboratorului, se pot realiza determi-
nări calitative şi cantitative de mare fineţe ale 
unor paneluri de markeri extrem de variate:

• Determinări de markeri prin tehnologia 
Flex MAP 3D;

• Determinări de markeri prin tehnologia 
BAT – biochip assay technology;

• Determinări  de markeri umorali prin tehni-
ca ELISA;

• Determinări  de markeri umorali prin che-
miluminiscenţă – IMMULITE 2000;

• Determinări de proteine prin tehnica nefe-
lometrică - BN PROSPEC;

• Determinarea parametrilor hemostazei pe 
echipamentul STAGO;

• Analiza funcţiei plachetare prin agregome-
trie 

• Determinări de markeri biochimici cu echi-
pamentul COBAS Integra 400+;

• Separări electroforetice pe suport sau capi-
lare

• Separări de lipoproteine şi particule subce-
lulare prin ultracentrifugare

• Izolarea celulelor prin centrifugare în gradi-
ent de densitate, prin sortare cu tehnologia 
cu bile magnetice şi/sau citometrică în flux;
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• Sortarea supbopulaţiilor de celule de interes 
dintr-o populaţie celulară heterogenă

• Crioconservarea celulelor în cultură la tem-
peraturi extreme (-140C);

• Analiza numerică şi calitativă a celulelor se-
parate

• Cultivarea celulelor în medii variate de cul-
tură în prezenţa diverşilor stimuli

• Marcarea celulelor pentru analiza imunofe-
notipică sau cu diverşi trasori folosind mi-
croscopia confocală şi/sau citometria în flux.

Laboratorul de biologie moleculară/Genetică

Laboratorul de biologie moleculară, condus de 
Prof. Dr. Claudia Bănescu, este dotat cu aparatură 
de ultimă generaţie, care permite efectuarea de 
teste ultraperformante de genetică şi biologie mo-
leculară. Metodele utilizate sunt tehnici manuale 
şi automate de izolare a acizilor nucleici (ADN, 
ARN), reacţia de polimerizare în lanţ (PCR), Real-
Time PCR, electroforeză capilară, secvenţiere San-
ger şi secvenţiere de nouă generaţie (NGS).

Echipamentele din dotarea laboratorului sunt 
ultraperformante:

• QuantStudio™ 12K Flex Open Array Real 
Time PCR System

Instrumentul PCR în timp real OpenArray®, 
utilizat împreună cu sistemul OpenArray® Accu-
Fill, permite utilizarea sa într-o gamă largă de 
aplicaţii, inclusiv expresie genică, microARN şi 
ARN-uri mici codante, genotipare a polimorfisme-
lor mononucleotidice (SNP). Sistemul permite 
realizarea a peste 12.000 de reacţii în format Open 
Array în maxim 4 ore. De asemenea, acest sistem 
permite efectuarea testelor în format de 96 gode-
uri sau Array Cards.

• Sistemul PCR în timp real 7500Fast Dx
Sistemul PCR în timp real este prevăzut cu 

bloc tip „fast“, care permite efectuarea de analize 
de expresie genică, cuantificare absolută şi relati-
vă, analiza curbei de topire (HRM), genotipare a 
polimorfismelor mononucleotidice (SNP). Perfor-
manţa este maximă cu rezultate în 30 de minute.

• Analizor pentru electroforeza capilară Appli-
ed Biosystems 3500xL Dx 

Analizorul poate rula o mare varietate de apli-
caţii de secvenţiere Sanger şi analiză a fragmente-

lor, incluzând secvenţiere de novo şi resecvenţiere 
(profil mutaţional), analiza microsateliţilor, mul-
tiplex ligation-dependent probe amplification – 
amplificare multiplex dependentă de ligare 
(MLPA), amplified fragment length polymorphism 
– polimorfismul lungimii fragmentelor amplifica-
te (AFLP), pierderea heterozigozităţii (LOH), ana-
liza polimorfismelor mononucleotidice şi valida-
rea rezultatelor obţinute prin tehnica de 
secvenţiere de nouă generaţie – NGS.

• Sisteml de secvenţiere de nouă generaţie 
IonProton System

Sistemul Ion Proton oferă secvenţierea rapidă a 
ADN-ului, făcând posibilă secvenţierea unui în-
treg genom în aproximativ 24 de ore, secvenţierea 
exomului, a ARN-ului, analiza unor paneluri per-
sonalizate de gene. Este utilizat, în special, în pro-
iecte care vizează hemopatii maligne (leucemii 
acute şi sindroame mioproliferative cronice). 

Cele mai importante investigaţii care se reali-
zează în cadrul laboratorului de biologie molecu-
lară:

• Genotipare SNP;
• Studii de expresie genică;
• Studii de expresie a microARN-urilor;
• Tehnologia microarray;
• Secvenţiere de nouă generaţie (NGS);
• Secvenţiere Sanger.
Aceste tehnologii actuale sunt utilizate în dife-

ritele proiecte de cercetare care studiază hemopa-
tii maligne (leucemii acute, sindroame mioproli-
ferative cronice, leucemii limfocitare cronice etc.), 
alte patologii maligne (cancer tiroidian), patologia 
cardiovasculară (hipercolesterolemia familială, 
studiul fibrilaţiei atriale, malformaţii cardiace 
congenitale etc.), patologie gastrică (leziuni pre-
maligne gastrice, gastrite la copii), tulburări de 
metabolism (obezitate, diabet zaharat etc.), sepsis, 
anomalii dentare, dizabilitate intelectuală, farma-
cogenetică etc.

Echipa implicată în cercetare este alcătuită, în 
prezent, din 3 cercetători şi 7 doctoranzi implicaţi 
în numeroase proiecte de cercetare concretizate 
prin publicaţii în reviste din zona Q1, Q2, conform 
Web of Science.
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Laboratorul de medicină regenerativă

Laboratorul de medicină regenerativă, condus 
de Şef Lucr. Dr. Marius Harpa, abordează în pre-
zent un domeniu de cercetare cu un impact major 
asupra terapiei patologiilor valvulare cardiace. In-
existenţa unui substituent valvular pentru pacien-
ţii pediatrici cu malformaţii cardiace congenitale, 
precum şi alternativele actuale suboptimale pen-
tru pacienţii adulţi stimulează cercetătorii înspre 
obţinerea unui prototip valvular care să imite 
funcţionalitatea şi comportamentul valvei cardia-
ce native. 

Ca răspuns la cererea clinică robustă şi pornind 
de la datele preliminare consistente adunate de 
noi în ultimii ani, Laboratorul de medicină rege-
nerativă a abordat o direcţie de cercetare nouă şi 
de mare impact. Astfel, sub îndrumarea Prof. Dr. 
Dan Simionescu, s-a reuşit regenerarea in vitro de 
rădăcini valvulare viabile şi funcţionale gata-de-
implantare, prin folosirea de celule autoloage pen-
tru repopularea unor scaffold-uri valvulare dece-
lularizate şi platforme de tehnologii semiautomate 
de condiţionare mecanică. Decelularizarea com-
pletă a rădăcinii aortice porcine (inclusiv cuspis, 

perete aortic, sinusuri şi ţesutul muscular) este 
posibilă numai prin utilizarea unui sistem de per-
fuzie ciclică sub presiune (L. Sierad, D. Simiones-
cu, M. Harpa et al., Tissue Engineering, part C, 
August 2015).

O a doua direcţie inovatoare este utilizarea de 
celule cardiovasculare derivate din celule stem 
adipoase prin diferenţiere, pentru a revitaliza fie-
care zonă anatomică a scaffold-ului valvular. Am 
dezvoltat metode de recoltare de celule stem, dife-
renţierea in vitro către celule valvulare şi însă-
mânţarea internă şi externă în fiecare zonă, re-
spectiv a peretelui aortic, a sinusurilor şi a 
cuspisurilor, utilizând microace (pentru internă) 
şi dispozitive de rotaţie (pentru externă). Se utili-
zează bioreactoare valvulare cu parametri fiziolo-
gici de presiune şi hemodinamică, acestea reali-
zând condiţionarea mecanică dinamică progresivă 
a celulelor însămânţate în scaffold-uri valvulare, 
înainte de implantare.

Laboratorul este bine echipat cu 2 sisteme de 
decelularizare valve aortice prin perfuzare, 16 se-
turi de inele fixare valve aortice, 2 sisteme rotative 
de însămânţare cu celule stem a valvelor aortice, 4 
sisteme de bioreactoare pentru condiţionarea me-
canică a valvelor, 2 incubatoare CO

2 de culturi de 
celule, o hotă sterilă pentru culturi de celule, un 
microscop cu contrast de fază Nikon inversat, ste-
rilizator cu oxid de etilenă, sterilizator autoclav, 
liofilizator, două cuptoare incubator, un cititor 
ELISA, sisteme electroforeză orizontală şi vertica-
lă, având, de asemenea, acces complet la bibliote-
cile digitale relevante. 

Translaţia clinică a acestor procedee inovatoare 
se poate realiza doar după studii experimentale pe 
modele animale mari. Buna colaborare de specia-
lişti din 3 instituţii, Clemson University – SUA, 
UMFST „G.E. Palade“, Tg. Mureş şi IUBCVT Tg. 
Mureş a reuşit să creeze acest scenariu translaţio-
nal în cadrul UMFST „G.E. Palade“ Tg. Mureş, 
ajungând la implantarea in vivo a acestor prototi-
puri valvulare pe model animal ovin, folosind 
noua staţie experimentală din UMFST „G.E. Pala-
de“ Tg. Mureş, dotată recent cu un bloc operator 
de ultima generaţie şi cu personal veterinar de 
excepţie. Prezenţa de celule viabile în explantele 
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valvulare după 6 luni de funcţionalitate in vivo 
obiectivează strategia de cercetare a laboratorului 
şi încurajează perfecţionarea pentru obţinerea 
substituentului valvular cardiac ideal. Aceste stu-
dii au fost susţinute financiar prin 2 granturi de 
cercetare şi au rezultat în multiple publicaţii şi 
premii naţionale şi internaţionale.  

În perspectivă, Laboratorul de medicină regene-
rativă, unul dintre puţinele laboratoare de acest tip 
din ţară, vizează generarea unui nucleu de excelen-
tă competenţă în medicina regenerativă în UMFST 
„G.E. Palade“ Tg. Mureş, cu un spectru extins, prin 
atragerea de specialişti din domenii complementa-
re, precum bioingineria medicală, medicina uma-
nă, medicina veterinară, biologia celulelor stem, 
morfopatologie. Această abordare interdisciplinară 
poate oferi o platformă pentru dezvoltarea de solu-
ţii inovatoare în regenerarea tisulară pentru trata-
mentul unor boli cronice precum cele cardiovascu-
lare, ortopedice sau neurologice.    

Laboratorul de microscopie

Laboratorul de microscopie din cadru CCAMF, 
condus de Prof. Dr. Simona Gurzu, este o extensie 
a Departamentului de Anatomie patologică clinică 
al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş. 
În cadrul acestuia, activitatea se desfăşoară sub 
coordonarea medicilor anatomopatologi, impli-
caţi în procesul didactic, diagnostic şi cercetare. 
Este un laborator în care experienţa clinică şi dia-
gnosticul uzual se îmbină cu cercetarea, astfel în-
cât laboratorul funcţionează cel mai bine prin 
complementaritatea celor două ramuri, mizând 
pe evaluare periodică cost-eficienţă. 

Misiunea principală a echipei este desfăşurarea 
de studii interdisciplinare, de la experimental la 
studiu clinic. În cadrul acestui laborator, se exa-
minează ţesuturi, de la normal la patologic, de la 
procese inflamatorii la procese tumorale, de la 
examinări histologice de bază până la reacţii imu-
nohistochimice. 

Încă de la înfiinţare, în cadrul laboratorului au 
fost efectuate cercetări care au dus la finalizarea 
lucrărilor de licenţă, a numeroase teze de doctorat 
şi a proiectelor de cercetare care au inclus prelu-
crări tisulare. Peste 40 de cercetători au benefici-

at, în cei 5 ani de activitate, de prelucrare de ţesu-
turi şi interpretare de rezultate, activitate ce a dus 
la publicarea a peste 80 de articole cotate Web of 
Science şi la finalizarea a peste 15 teze de docto-
rat. Particularitatea acestui laborator este că teh-
nica folosită, parţial automatizată, necesită resur-
să umană implicată în interpretarea reacţiilor. 
Cercetările desfăşurate implică testarea fiecărui 
anticorp nou propus a fi studiat, elaborarea unei 
tehnici de lucru şi a unei metode de interpretare, 
documentarea din literatură, apoi interpretare 
sub microscop, efectuare de numeroase capturi 
digitale, utilizarea inteligenţei artificiale şi rea-
daptarea cercetării, în funcţie de rezultate. 

Laboratorul are următoarele dotări, esenţiale 
desfăşurării activităţii de histopatologie:

• Linie de prelucrare ţesuturi proaspete, care 
include masă de prelevare, citocentrifugă, 
criotom şi microscop cu disecţie laser, util 
decupării cu mare precizie a celulelor de in-
teres;

• Staţie de prelucrare ţesuturi, staţie de inclu-
dere în parafină şi microtom necesar secţio-
nării blocurilor de parafină; 

• Microscoape de rutină, dotate cu camere di-
gitale;

• Microscop cu fluorescenţă;
• Automat pentru efectuarea reacţiilor imu-

nohistochimice;
• Automat pentru efectuarea reacţiilor imu-

nohistochimice din ţesuturi proaspete.
Direcţiile principale de cercetare ale laborato-

rului de microscopie sunt:
• Oncopatologia, cu precădere cancerul din 

sfera digestivă, dar şi extindere, în cadrul 
studiilor doctorale, la cancerul pancreatic, 
cancer hepatocelular, cancerul scuamos de 
cap şi gât, melanom, tumori retroperitonea-
le şi boli limfoproliferative;

• Ateroscleroza şi particularităţile patogeneti-
ce ale acesteia;

• Studii experimentale efectuate pe animale 
– cu o paletă diversă de aplicaţii, de la diabet 
zaharat şi modificări tisulare induse de dife-
rite medicamente sau substanţe până la in-
ducerea şi modelarea experimentală a pro-
cesului tumoral; 
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• Bioinginerie şi particularităţi structurale 
ale valvelor cardiace;

• Studiul importanţei grafenelor în patologia 
tumorală;

• Particularităţi histologice şi imunohistochi-
mice ale proceselor netumorale, de la trom-
boză până la sepsis şi modificări iatrogene.

Laboratorul de cromatografie şi spectrometrie 
de masă

Activitatea de cercetare vizată se încadrează în 
domeniului general al ştiinţelor medico-farmace-
utice şi, ca subdomeniu, aparţine analizei şi bioa-
nalizei prin metode cromatografice a unor com-
puşi de interes biologic din matrici variate.

Laboratorul de cromatografie şi spectrometrie 
de masă, condus de Prof. Dr. Silvia Imre, are în 
dotare un echipament cheie, un cromatograf de 
tip UPLC cu detecţie UV, Flexar 10 Perkin-Elmer, 
cuplat cu spectrometru de masă de tip QTOF, 4600 
ABSciex. Celelalte aparate sunt auxiliare în dez-
voltarea de metode de analiză cromatografice: ba-
lanţă, pHmetre, centrifugi, concentrator probe, 
aparat de extracţie în fază solidă, echipamente sto-
care probe la temperatură controlată.

De la înfiinţare, începând cu anul 2016, direcţi-
ile de cercetare abordate au fost:

• analiza farmaceutică – dozare, profilare im-
purităţi, studii de stabilitate;

• bioanaliza medicamentului – dozare din 
medii biologice în cadrul unor studii efectu-
ate pe animale de experienţă;

• fitochimie – identificarea şi dozarea unor 
principii din extracte vegetale cu scopul va-
lorificării unor resurse vegetale în terapie.

Interesul pentru aceste direcţii de cercetare şi 
relevanţa lor sunt demonstrate de faptul că mem-
brii echipei laboratorului au câştigat numeroase 
granturi naţionale în calitate de directori sau 
membri ai echipelor de cercetare, proiectele având 
rezultate semnificative.

Obiective laboratorului de cromatografie şi 
spectrometrie de masă sunt:

• Crearea unei platforme analitice de peptido-
mică/proteomică prin atragerea de cercetă-
tori cu experienţă în domeniu, respectiv, 

prin specializări ale personalului în labora-
toare cu activitate de cercetare consacrată 
în acest domeniu şi dezvoltarea infrastruc-
turii existente către analize de peptide şi 
proteine;

• Continuarea pe bază de aplicaţii/contracte a 
activităţii de suport analitic şi bioanalitic în 
cadrul temelor de cercetare din cadrul uni-
versităţii şi, respectiv, ale solicitanţilor ex-
terni;

• Accesarea de fonduri de cercetare prin apli-
caţii în cadrul competiţiilor de proiecte, in-
clusive proiecte de infrastructură;

• Transformarea laboratorului CROMS în fur-
nizor de cunoaştere pentru masteranzi şi 
doctoranzi prin dezvoltarea activităţilor 
existente (workshop-uri, lucrări practice de-
monstrative).

Centrul are, de asemenea, o bancă de ADN şi 
plasmă. Materialul genetic, serul şi plasma se sto-
chează la temperaturi foarte scăzute (-80, respec-
tiv -140 grade Celsius) perioade foarte lungi de 
timp, ceea ce permite atât crearea unei colecţii 
valoroase de material genetic, cât şi folosirea lor 
ulterioară în cadrul altor studii.

Centrul avansat de cercetări medicale şi farma-
ceutice oferă, prin toate laboratoarele sale, posibi-
litatea unor abordări multidisciplinare ale temelor 
de cercetare, continuitatea şi dezvoltarea proiec-
telor demarate iniţial ca subiect al tezelor de doc-
torat sau ca proiecte individuale, precum şi forma-
rea şi perfecţionarea unei echipe de cercetători 
care lucrează împreună cu practicanţi şi specia-
lişti în domeniu. 

Centrul are o strategie dinamică şi activă, fiind 
deschis către colaborarea cu mediul economic, 
participând la studii finanţate de industria farma-
ceutică şi medicală. 

Întreaga activitate a CCAMF este dedicată be-
neficiului imediat al comunităţii locale, regionale 
şi naţionale, totodată, prin încercarea de a găsi 
răspunsuri la problemele majore de sănătate din 
România, dar şi dimensiunii globale a cunoaşterii, 
lărgind orizontul de cunoaştere ştiinţifică şi con-
tribuind la îmbunătăţirea calităţii vieţii prin găsi-
rea de soluţii pentru probleme de sănătate. 
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Istoricul cercetării în Republica 
Moldova

Prof. Dr. Farm. Eugen Diug
Catedra de tehnologie a medicamentelor, IP USMF „Nicolae Testemițanu“, 
Chişinău, Republica Moldova

Sunt absolvent al Facultății de Farmacie a Institutului de Stat de Medi-
cină din Chişinău (ISMC), anul 1970. Am început activitatea profesio-
nală în acelaşi an, la Facultatea de Farmacie, în funcția de asistent 

universitar la disciplina Tehnologia medicamentelor. Instruirea la facultate a 
fost făcută în limba română, însă, din anul 1971, studiile în instituțiile supe-
rioare de învățământ au început în limba rusă. Am fost nevoiți să ne confor-
măm în timp foarte scurt la predarea în rusă, respectiv şi la terminologia de 
specialitate. Doar după 20 de ani, din 1991, am revenit la normalitate – in-
struirea studenților în română. 

Au fost scrise şi editate primele manuale în limba română pentru studenți-
farmacişti: 

1. Diug Eugen, Trigubenco Ion. Tehnologia medicamentelor în farmacie – 
Ed. Universitas. Chişinău, 1992 – 322 p.; 

2. Barbăroşie Ion, Diug Eugen, Ciobanu Nicolae. Tehnologia medicamen-
telor industriale – Ed. Ştiinţa. Chişinău, 1993 – 683 p. 

A apărut şi necesitatea scrierii unui dicționar pe specialitate: Diug Eugen, 
Nistreanu Anatolie, Safta Vladimir. Dicţionar rus-român pentru farmacişti – 
Ed. Ştiinţa. Chişinău, 1993 – 267 p.;

Cercetările în domeniul tehnologiei farmaceutice, de asemenea, pot fi di-
vizate în 2 etape.   

În anul 1982, la Institutul „I.M. Secenov“ din Moscova, a fost susținută 
prima teză de doctor în ştiințe farmaceutice, scrisă în limba rusă, cu tema:  



Revista Medicală RoMână – VoluMul LXVII, suppl. 3, An 2020 87

Elaborarea formei farmaceutice cu procainamidă 
pentru terapia pacienților cu activitate scăzută a 
enzimei N-acetiltransferaza. Conducător ştiinţific 
Doctor, Docent Gladkih S.P. (Moscova). Referenţi 
oficiali: prof. Muraviov I.A. (Institutul de Farma-
cie, Piatigorsk, Rusia); prof. Gurin I.S. (Institutul 
ştiinţific de cercetări în domeniul Cosmosului, 
Moscova, Rusia). 

A doua teză, teza de doctor habilitat în ştiinţe 
farmaceutice, „Optimizarea compoziţiei, elabora-
rea tehnologiei şi cercetarea biofarmaceutică a 
unor forme medicamentoase solide şi semisoli-
de“, a fost suținută în anul 1995, la Chişinău. Con-
sultanţi ştiinţifici: Prof. Dr. Hab. academician al 
AŞ RM Valeriu Rudic; Prof. Dr. Hab. m.c. al AŞ RM 
Victor Ghicavâi. Referenţi oficiali: Prof. Dr. Hab. 
Academician Tihonov A.I. (Academia Farmaceuti-
că ucraineană, Harkov); membru titular al AŞ Me-
dicale din România, Prof. Dr. Sorin E. Leucuţa 
(UMF, „Iuliu Haţieganu“, Cluj-Napoca, România).

Forma farmaceutică este o unitate dialectică a 
principiilor active şi substanţelor auxiliare, expri-
mată prin starea accesibilă a medicamentului, co-
mod pentru administrare, prin care se manifestă 
acţiunea terapeutică scontată, lipsită de efecte se-
cundare. Pentru realizarea exigenţelor înaintate 
faţă de acest component indispensabil al farmaco-
terapiei, a fost formulat conceptul de optimizare a 
compoziţiei unui medicament, care este în funcţie 
de un şir de factori: farmaceutici, farmacocinetici, 
farmacoterapeutici, biologici şi sociali. Exami-
nând în parte aceşti factori, putem urmări impor-
tanţa lor pentru elaborarea formelor medicamen-
toase sub aspect biofarmaceutic. Cercetările 
internaționale în acest domeniu au fost un imbold 
pentru cercetările efectuate pe parcursul 
activității. 

Devenind şef la Catedra de tehnologie a medi-
camentelor (1984-2020), au continuat cercetările 
împreună cu colaboratorii catedrei la direcția 
ştiințifică: Optimizarea compoziţiei, elaborarea 
tehnologiei şi studiul biofarmaceutic al unor for-
me farmaceutice solide şi semisolide. Prima teză 
de doctor în ştiințe farmaceutice a fost susținută 
de către Conf. Dr. Nicolae Ciobanu (actualmente, 
decan al Facultății de Farmacie) cu tema „Elabo-

rarea tehnologiei şi cercetarea biofarmaceutică a 
comprimatelor mucoadezive cu fenibut“, 1995 
(cond. şt. Prof. Eugen Diug; cond. în cotutelă – 
Prof. Vladimir Spasov (Volgograd, Rusia). Materia-
lele acestei cecrcetări pentru prima dată au fost 
prezentate la 1st World Meeting on Pharmaceu-
tics, Biopharmaceutics Pharmaceutical Techno-
logy. Budapest 9 to 11 May 1995. Participarea la 
acest Congres a fost organizată cu sprijinul colegi-
lor de la UMF „Gr.T. Popa“, Iaşi: d-na decan al 
Facultății de Farmacie, Prof. Dr. Rodica Cuciurea-
nu şi Prof. Dr. Iuliana Popovici. Aceste legături 
colegiale şi prieteneşti continuă şi până în pre-
zent. Cel mai „roditor“ a fost anul 1997, în care au 
fost finalizate 3 teze de doctor în şt. farm., efectu-
ate sub conducerea Prof. Eugen Diug: Conf. Dr., 
actualmente şef de studii, Diana Guranda (Babără) 
„Elaborarea tehnologiei şi cercetarea biofarma-
ceutică a formelor medicamentoase cu izohidra-
fural“, (cons. şt., Prof. Viorel Prisacari); Adib Sha-
nan (cetățean al Siriei) „Release of drugs 
formulated as hard pastes filled into hard gelatin 
capsules“ (teză susținută în limba engleză). Ale-
xandru Znagovan „Elaborarea tehnologiei şi cer-
cetarea comprimatelor cu fibre vegetale, tip-ES“, 
(cons. şt., Prof. Vlada Dumbravă). 

În formularea medicamentelor, un rol impor-
tant îl au substanțele auxiliare. Celuloza micro-
cristalină este un excipient pe larg folosit la for-
mularea capsulelor şi comprimatelor. Luând în 
considerație că RM dispune de surse naturale bo-
gate, care pot servi ca materie primă la obținerea 
celulozei microristaline (deşeuri ale industriei 
agricole), a fost inițiată o cercetare în acest dome-
niu care s-a finalizat cu susținerea tezei de dr. şt. 
farm. de către Silvia Cibotari, competitor la Insti-
tutul Naţional de Farmacie – „Cercetarea celulo-
zei microcristaline obţinute din materia primă 
locală a Republicii Moldova“, 2001. Un privilegiu 
a fost şi pregătirea doctoranzilor de peste hotare. 
Astfel, în anul 2002, de către doctorandul din Ior-
dania, Ramadan Al Shdefat, a fost susținută teza 
cu tema „Elaborarea tehnologiei şi cercetarea bi-
ofarmaceutică a formelor medicamentoase ale 
Nifedipinei cu cedare prelungită“. 

Problema diminuării morbidităţii prin infecţii-
le septicopurulente este strâns legată de elabora-
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rea noilor medicamente pentru asanarea surselor 
de agenţi patogeni. Un interes deosebit în acest 
aspect îl prezintă uleiurile volatile. În acest studiu, 
a fost cercetată activitatea antimicrobiană a 13 
uleiuri volatile obţinute din plante aromatice, in-
troduse în cultură la Institutul de Botanică al A.Ş. 
al RM. Ca rezultat al acestui studiu, a fost obţinută 
compoziţia optimală a oribletelor cu ulei volatil de 
cimbru de munte şi pelin lămâios. Oribletele rea-
lizate, numite convenţional „Cimpelsept“, sunt 
destinate asanării cavităţii bucale la purtătorii de 
stafilococi (Brevet de invenție MD Nr. 236, 1995. 
Oriblete „Cimpelsept“ şi procedeul de preparare a 
lor; coautori: dr. hab. şt. med., Prof. Dr., m.c. al AŞ 
RM Viorel Prisacari, dr. hab. şt. biol. Mihail 
Bodrug). 

Destul de fructuoasă a fost colaborarea cu d-
nul academician, Prof. Dr. Hab. Valeriu Rudic (Di-
rector al Institutului de Microbiologie şi Bioteh-
nologie al AŞ RM). Cercetările în comun au fost 
axate asupra elaborării formulei şi tehnologiei 
unor forme farmaceutice cu conţinut de BioR – 
produs obţinut din tulpina microalgei cianofile 
Spirulina platensis. Rodul acestei colaborări a fost 
susținerea tezei de dr. şt. farm. de către Dorin Cru-
du, cu tema „Elaborarea tehnologiei şi cercetarea 
formelor farmaceutice cu produse extractive din 
alge“, 2005 (cond. şt. prof. Eugen Diug, cons. şt., 
academician Valeriu Rudic), şi autorizarea şi im-
plementarea în industria farmaceutică din Repu-
blica Moldova a 4 produse: supozitoare cu „BioR“ 
10 mg; certificat de înregistrare Nr. 8562 din 
26.01.2005; soluţie alcoolică de „BioR“ 50 mg/ml, 
100 ml; certificat de înregistrare Nr. 8709 din 
21.02.2005; capsule cu „BioR“ 5,0 mg; certificat 
de înregistrare Nr. 8966 din 15.06.2005; gel cu 
„BioR“ 0,1% 10,0; certificat de înregistrare Nr. 
7371 din 01.12.2003. Produsele farmaceutice în-
registrate sunt fabricate de FicotehFarm S.R.L. în 
colaborare cu Î.M. Farmaco S.A.; Farmaprim 
S.R.L.; UniversalFarm S.R.L.; Vermodje S.R.L. Ci-
clul de tehnologii noi de obţinere a biopreparate-
lor medicinale polifuncţionale a fost apreciat cu 
Premiul Mare AGEPI la Expoziţia Internaţională 
specializată „Infoinvent-2003“ şi cu medalia de 
aur la „Infoinvent-2004“.  

Am participat şi la elaborarea formelor farma-
ceutice ale Pacoverinei, medicament autohton, cu 
acţiune antivirală, imunostimulatoare, interfero-
nogenă şi antioxidantă efectivă obținut din 
semințe de tomate. Datorită colaborării interdisci-
plinare, sub conducerea d-lui dr. şt. med., Prof. Dr. 
Hab. Constantin Spânu, medicamentul a avut şan-
sa de a fi elaborat, aprobat, patentat şi valorificat 
de practica medicală la scară naţională şi interna-
ţională (Spânu C., Holban T., Vutcariov, Andriuţa 
C., Deatişin V., Diug E., Valica V. Metodă de trata-
ment a hepatitei virale acute B. Brevet MD Nr. 
1875, 2002). 

Cercetările din ultimii ani au fost axate asupra 
studiului noilor forme farmaceutice solide dozate 
cu eliberare rapidă în cavitatea bucală. Rezultatele 
au fost finalizate cu susținerea tezei de dr. şt. farm 
de către doctorandul din Siria Baroud Alla M. 
Fathi, cu tema „Formularea şi studiul comprima-
telor cu dezagregare rapidă în cavitatea bucală“ 
(2013). Produsele elaborate: „Spironolactonă 
comprimate orodispersabile 25 mg“, „Clorfenira-
mină maleat comprimate orodispersabile 4 mg“, 
au fost implementate în faza pilot la ÎM RNP Phar-
maceuticals S.R.L., RM. 

Plantele medicinale, bogate în principii active, 
sunt o sursă de nesecat în vederea valorificării lor 
sub formă de medicamente de origine naturală. 
Sub acest aspect, au fost studiate 2 plante medici-
nale cu scopul elaborării formelor farmaceutice 
cu conţinut de substanţe biologic active: rostopas-
ca şi anghinarea. Studiul speciei Chelidonium 
majus L. (rostopasca), cu un conținut bogat de 
alcaloizi, a fost efectuat la Catedra de farmacogno-
zie şi botanică farmaceutică, din care a rezultat 
susținerea tezei de dr. şt. farm. de către doctoran-
dul Octavian Diug, cu tema: „Specia Chelidonium 
majus – sursă de noi forme farmaceutice“, 2006 
(cond. şt. Prof. Dr. Anatolie Nistreanu, cons. şt., 
Prof. Dr. Constantin Spânu). Documentele nor-
mativ-tehnice la tinctură de rostopască, extract 
fluid de rostopască, rostopască capsule, rostopască 
comprimate, suc de rostopască standardizat, au 
fost aprobate în faza pilot la producătorii autoh-
toni: NeoGalenaFarm S.R.L., act de implementare 
nr. 01 din 14.10.2005; Farmaco S.A., act de imple-
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mentare nr. 2137/01 din 30.12.2005; Î.C.S. Euro-
farmaco S.A., act de implementare nr. 50 din 
28.02.2006. 

Specia Cynara scolymus L. (anghinarea) repre-
zintă un adevărat depozit natural de compuşi bio-
logici cu proprietăţi farmacologice remarcate de-
terminate de prezenţa: compuşilor polifenolilici, 
flavonoidelor, principiilor amare, compuşilor ste-
rolici, substanţelor tanante şi antocianilor. În RM, 
anghinarea a fost introdusă în colecţia Centrului 
de Cultivare a Planelor Medicinale a USMF „Nico-
lae Testemiţanu“, în anul 2002. În baza rezultate-
lor experimentale obţinute, a fost susținută teza 
de dr. şt. farm. de către doctoranda Cristina Cioba-
nu, cu tema: „Specia Cynara scolimus L. – sursă 
de noi produse farmaceutice“, 2015 (cond. şt. 
Prof. Dr. Eugen Diug, cons. şt., dr. hab. şt. biol. 
Tatiana Calalb) şi au fost elaborate şi implimentate 
monografiile farmacopeice „Frunză de anghinare, 
50 g“, Medfarma S.R.L.; „Comprimate de anghi-
nare, 5 mg“ – Î.M. RNP Pharmaceuticals S.R.L. 

Lansarea iniţiativei OMS „Make medicines 
child size“ (Faceţi medicamente adecvate copii-
lor), în decembrie 2007, a sporit gradul de conşti-
entizare şi a stimulat acţiunile pentru a îmbunătă-
ţi disponibilitatea medicamentelor sigure, 
eficiente, de calitate pentru copii. În anul 2007, 
OMS a publicat şi lista medicamentelor esenţiale 
pentru copii. În acest context, a fost efectuat un 
studiu al recepturii magistrale pentru copii în RM. 
Rezultatele obţinute s-au soldat cu susținerea te-
zei de dr. şt. farm. de către doctoranda Rodica So-
lonari, cu tema „Tehnologia, calitatea şi standar-
dizarea pulberilor dozate cu spironolactonă, 
fenobarbital şi captopril pentru copii“ (2017) şi au 
servit la întocmirea monografiilor farmacopeice: 
„Spironolactonă pentru copii în capsule, 6 mg (12 
mg)“, „Fenobarbital pentru copii în capsule, 5 
mg“, „Captopril pentru copii în capsule 1 mg, 2 
mg, 3 mg“, „Regulament tehnologic de producere 
a capsulelor pentru copii în serii mici“, care au 
fost implementate în secția Forme magistrale a 
Centrului Farmaceutic Universitar „Vasile Proco-
pişin“ a USMF „Nicolae Testemițanu“ şi aprobate 
de Laboratorul de Control al Calităţii Medicamen-
telor al Agenţiei Medicamentelor şi Dispozitivelor 

Medicale a MS RM, confirmate prin acte din 
09.09.2015, act de implementare a rezultatelor cer-
cetării ştiințifice în cadrul AMDM al MS RM din 
11.10.2016. 

Un exemplu de colaborare fructuoasă a fost 
participarea în calitate de director (din partea 
USMF) în proiectul bilateral internațional (USMF 
„Nicolae Testemițanu“; UMF „Gr.T. Popa“, Iaşi – 
director Prof. Dr. Lăcrămioara Ochiuz –; Universi-
tatea „Al.I. Cuza“, Iaşi) „Sisteme nanotranspor-
toare topice pe bază de silice mezoporoasă pentru 
terapia locală a cancerului cutanat“, cifrul 
16.80013.5107.21/Ro (01.09.2016 – 31.08.2018), 
direcţia strategică 4. Biotehnologie (programa 
16.05, 5107). Rezultatele cercetărilor au fost pre-
zentate la 3 conferințe internaționale; 2 conferințe 
naționale; au fost publicate 3 articole în reviste 
indexate ISI. În anul 2017, la Chişinău, a fost orga-
nizat un workshop internațional cu titlul “Current 
Status and Future Perspectives in the Therapy of 
Skin Cancer Through Nanotechnologycal Approa-
ches“. La manifestare a participat, în calitate de 
invited speaker, Prof. Dr. Jose Esteban Peris Ribera 
de la Facultatea de Farmacie din Valencia, Spania, 
şi 12 colaboratori de la UMF „Gr.T. Popa“, Iaşi, Fa-
cultatea de Farmacie şi Universitatea „Al.I. Cuza“, 
Facultatea de Chimie. În calitate de executor, am 
participat şi în 7 proiecte de stat, instituționale şi 
de transfer tehnologic. 

Concluzii

1. Făcând un bilanț cuantificat al etapelor de 
cercetare pe parcursul activității, se pot evidenția 
următoarele: conducător ştiințific la 10 teze de dr. 
şt. farm. şi 1 teză de dr. hab. şt. farm.; referent ofi-
cial la 2 teze de dr. hab. şt. farm. şi 10 teze de dr. şt. 
farm.; membru la 6 consili ştiințifice de susținere 
a tezelor; coautor la 16 brevete de invenție şi 31 
certificate de inovator; conducător la 71 teze de 
diplomă şi licență a rezidenților şi studenților. Au 
fost publicate 108 articole ştiințifice, 87 teze de re-
ferate şi comunicări ştiinţifice la congrese, simpo-
zioane şi conferinţe. 

2. În calitate de coautor, am participat la scrie-
rea unor capitole din tratatul de specialitate editat 
la Editura Polirom, Iaşi: 1. Eugen Mihai Diug, Oc-
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tavian Diug. Forme farmaceutice încapsulate. 
Capsule (Capitolul XXXIII). În: Iuliana Popovici, 
Dumitru Lupuleasa. Tehnologie farmaceutică, tra-
tat, Editura Polirom, Iaşi, 2017, Vol. 3, ed. 2-a, p. 
181-286; 2. Iuliana Popovici, Eugen Mihai Diug, 
Octavian Diug, Gabriel Şaramet. Forme farmaceu-
tice solide cu particule aglomerate sau agregate şi 
compactate. Comprimate. (Capitolul XXXV). În: 
Iuliana Popovici, Dumitru Lupuleasa. Tehnologie 
farmaceutică, tratat, Editura Polirom, Iaşi, 2017, 
Vol. 3, ed. 2-a, p. 385-557. 

3. Au foste editate 5 compendii: 1. Eugen Diug, 
Diana Guranda. Biofarmacie şi farmacocinetică. 
Ed. Universul, Chişinău, 2009, 143 p. 2. Octavian 
Diug, Eugen Diug. Specia Chelidonium majus L 
– sursă de noi forme farmaceutice. Chişinău: Ed. 
Digital Hardware SRL, 2010, 162 p. 3. Diug E., 

Guranda D., Polişciuc T., Solonari R. Tehnologie 
farmaceutică extemporală. Chişinău: Ed. Univer-
sul, 2013, 160 p.; 4. Diug, E., Ciobanu, C., Diug, O. 
Tehnologia medicamentelor homeopate. Chişi-
nău: Pontos, 2018, EuroPres – 188 p. 5. Diug E, 
Guranda D, Ciobanu N. Biofarmacie şi farmacoci-
netică. IP USMF „Nicolae Testemiţanu“. Chişinău: 
Print Caro, 2019. 204 p. 

4.  Am contribuit şi la editarea dicționarelor de 
specialitate: 1. Popovici Iuliana, Lupuleasa Dumi-
tru, Hriscu Anişoara ş.a. (contribuție Eugen Diug). 
Dicţionar Farmaceutic. Ed. Didactică şi Pedagogi-
că, Bucureşti, 1997. – 477 p., ed. II, 1998, 483 p.; 
2. Iuliana Popovici, Dumitru Lupuleasa, Lăcră-
mioara Ochiuz (contribuție Eugen Diug). 
Dicționar Farmaceutic. Ed. III-a, Ed. Polirom, 
Iaşi, 2014, 943 p.

i
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Aportul cercetării ştiinţifice la 
dezvoltarea fitoterapiei moderne – 
Contribuţia UMF „Carol Davila“, 
Bucureşti

                  
Prof. Dr. Viorica Istudor
UMF „Carol Davila“, Bucureşti

Cercetarea ştiinţifică din domeniul medicinei tradiţionale, desfăşurată 
în ultima sută de ani la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol 
Davila“ Bucureşti, a avut ca obiectiv principal fundamentarea ştiinţifi-

că a metodelor fitoterapiei tradiţionale. 
Beneficiind de progresele parcurse de societatea noastră în ultima sută de 

ani, care constau în dezvoltarea aparaturii de măsură şi control al calităţii 
materiilor prime (în cazul de faţă – produse vegetale) şi al efectelor farmaco-
toxicologice produse asupra animalelor de experienţă, cercetătorii din dome-
niul fitoterapiei au putut descifra secretele metabolismului multor plante (în 
sensul identificării structurii chimice şi determinării cantitative a principii-
lor active, precum şi a acţiunii farmacologice şi a reacţiilor adverse), prin 
experimente pe animale (şoareci, şobolani, iepuri). 

Toate aceste obiective au putut fi îndeplinite cu ajutorul aparaturii de înal-
tă performanţă, a cărei construcţie s-a datorat progresului tehnologic. Astfel, 
s-au putut identifica: structura chimică a multor metaboliţi vegetali farma-
cologic activi – denumiţi principii active (şi determina cantitativ), mecanis-
mul de acţiune farmacologică, eventualele reacţii adverse şi toxicitatea acută 
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(DL50) sau cronică. Fără cunoaşterea acestor pa-
rametri, cercetările ar fi condus la eşecuri. 

Deoarece perioada analizată este prea mare 
pentru timpul de care dispunem pentru prezenta-
rea lucrării, ne-am permis să vă prezentăm doar o 
parte dintre ele, pe cele care le-am trăit. În acest 
sens, vom începe cu cele mai recente, eventual cu 
cele înfăptuite de noi sau de dascălii noştri, împre-
ună cu studenţii şi doctoranzii noştri. Să nu uităm 
că Şcoala doctorală este o pepinieră de cercetători.

În Universitatea de Medicină şi Farmacie „Ca-
rol Davila“ Bucureşti, Facultatea de Farmacie, 
Şcoala doctorală în specialitatea Farmacognozie, a 
început cu prof. Th. Solacolu şi a continuat cu 
mulţi alţi profesori – Dumitru Constantinescu, Io-
nică Apostol, Eugeniu George Constantinescu, 
Ioan Ciulei, Viorica Istudor, Madelena Palade, Mi-
haela Dinu, Cerasela Gîrd, Robert Ancuceanu. 

Progresul industriei construcţiei aparaturii de 
control în domeniul determinării cantitative a 
principiilor active şi al efectelor terapeutice a fă-
cut posibile identificarea şi determinarea cantita-
tivă a principiilor active, determinarea acţiunii 
specifice, reacţiilor adverse, dozei terapeutice şi 
dozei letale – DL50. Astăzi, beneficiem de toate 
aceste progrese ale ştiinţei, care ne ajută să core-
lăm acţiunea farmacologică cu structura chimică 
a principiilor active şi, astfel, să intuim direcţia de 
cercetare, fără prea multe căutări sau eşecuri. 
Dezvoltarea remarcabilă a tehnologiilor computa-
ţionale în ultimele trei decenii (atât în privinţa 
produselor hardware, cât şi a celor software) a 
permis şi utilizarea investigaţiilor in silico (în spe-
cial modele QSAR şi docking molecular) în privin-
ţa eficacităţii sau siguranţei compuşilor naturali 
de origine vegetală. Din lipsa datelor necesare pre-
zentării rezultatelor cercetărilor pe toată lungi-
mea secolului XX, mă voi referi doar la perioada 
mai recentă, pe care o cunosc.

 S-au cercetat numeroase produse vegetale fo-
losite în tratamentul: cancerului cu diferite locali-
zări, infecţiilor respiratorii, diabetului, bolilor 
cardiovasculare şi dermatologice. Dintre speciile 
cercetate, enumerăm: Vinca rosea, Vinca minor 
(Ioan Ciulei); Artemisia absinthium (Lya Sommer, 
Eugen Constantinescu), Symphytum sp. (Maria 

Repta, Eugen Constantinescu), Pulmonaria sp. 
(Doina Albulescu, Eugen Constantinescu). 

Unele dintre plantele studiate au constituit su-
biecte de cercetare în cadrul şcolii doctorale, sub 
conducerea prof. Dumitru Constantinescu – la bo-
tanică farmaceutică şi prof. Eugen Constanti-
nescu, Ioan Ciulei şi Viorica Istudor – la farmacog-
nozie. Temele abordate au avut ca scop identificarea 
şi determinarea conţinutului în principii active, 
precizarea mecanismului de acţiune farmacologi-
că şi a toxicităţii (acute şi cronice) ale mai multor 
produse vegetale, în vederea valorificării terapeu-
tice..

Pentru a reliefa aportul şcolii doctorale la dez-
voltarea fitoterapiei prin rezultatele obţinute asu-
pra speciilor cercetate (referitoare la principii ac-
tive, acţiune specifică, eventuale reacţii adverse şi 
toxicitate acută), menţionăm conducătorii ştiinţi-
fici şi doctoranzii care au abordat astfel de cerce-
tări, în urma cărora au obţinut titlul de doctor în 
ştiinţe farmaceutice, specialitatea farmacognozie 
şi produsele vegetale cercetate: 

a) Prof. Dr. docent Eugen Constantinescu: Na-
dejda Pâslăraşu (Sophora prodanii), Maria Repta 
(Symphytum officinalis L.), Doina Albulescu (Pul-
monaria sp.), Viorica Istudor (Lepidium ruderale 
L), Madelena Palade (Cirsium arvense L.). 

b) Prof. Dr. Ioan Ciulei: Mihaela Dinu (Cuscuta 
campestris Yunck, Cuscutaceae) în vederea stabi-
lirii compoziţiei chimice şi fundamentării acţiunii 
citostatice, Marcela Untaru (Sphagnum sp.), Cera-
sela Elena Gîrd (Ribes rubrum, Ribes nigrum L.) .

c) Prof. Viorica Istudor: 1. Duţu Ligia Elena – 
Contribuții la studiul farmacognostic al specie 
Medicago sativa L. în vederea obținerii unei 
fracțiuni cu acțiune antimitotică (2002); 2. Popes-
cu Maria Lidia – Obţinerea de compuşi naturali 
vegetali farmacologic activi în diferite afecţiuni 
bucale (2002); 3. Ancuceanu Robert Viorel – Core-
laţii între metabolismul unor specii indigene de 
Cuscuta şi metabolismul gazdelor lor, în scopul 
precizării speciei cu cel mai mare potenţial citos-
tatic (2006); 4. Bucur Laura – Plante cu potenţial 
terapeutic din flora spontană dobrogeană (2007); 
5. Roncea Florentina – Depistarea unor principii 
active de natură vegetală, cu proprietăţi chelatoa-
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re, în vederea obţinerii unor antidoturi în intoxi-
caţii cu ioni ai metalelor grele (2007); 6. Panţuro-
iu Mariana – Obţinerea şi controlul calităţii unor 
extracte vegetale cu saponozide, în vederea valori-
ficării într-un produs farmaceutic anticelulitic 
(2008); 7. Codreanu Marilena Viorica – Surse ve-
getale de acizi graşi pentru obţinerea de produse 
biologic active (2008); 8. Suhad S. Humadi (Irak) 
– Obţinerea de extracte vegetale selective cu acţi-
une hipoglicemiantă în scopul valorificării într-un 
produs farmaceutic (2009); 9. Gălăţanu Mona Lu-
ciana – Contribuţii la studiul calităţii unor uleiuri 
volatile de provenienţă indigenă utilă aromatera-
piei (2009); 10. Popescu Antoanela – Studiul spe-
ciei Holoschoenus vulgaris Link în vederea valori-
ficării terapeutice (2011), 11. Anghel Adriana 
– Cercetări privind valorificarea unor produse ve-
getale cu potenţială acţiune în diabetul zaharat 
(2012); 12. Olaru Octavian Tudorel – Cercetarea 

unor specii din familia Polygonaceae în vederea 
valorificării terapeutice (2012); 13. Tudor (Nencu) 
Ioana – Cercetări asupra speciei Urtica dioica în 
vederea valorificării terapeutice (2013); 14. Costea 
Teodora – Cercetări asupra unor produse vegetale 
indigene pentru valorificarea terapeutică în afecţi-
uni metabolice (2013); 15. Sterie (Iordache) Alina 
– Cercetări privind obţinerea de extracte selective 
cu proprietăţi hipoglicemiante din produse vege-
tale indigene (Cichorii herba, Fraxini folium) 
(2013); 16. Stylianou Natela (Cipru) – Cercetări 
asupra speciei Taraxacum officinale (L.) Weber în 
vederea valorificării terapeutice (2014); 17. Bârcă 
Valentin – Evaluarea farmacologică şi a potenţia-
lului onco-terapeutic a unor specii de Crassula-
ceae din România (2016); 18. Orodan Leucian Mi-
haela (Contribuţii la cercetarea unor produse 
gemoterapetice utilizate în fitoterapia afecţiunilor 
respiratorii (2016). 

i
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Potenţial şi oportunităţi în 
cercetarea românească a 
extractelor din plante

                                        
Conf. Dr. Farm. Laura Bucur       Alexander Schenk
Farmacognozie, Facultatea de Farmacie, 
Universitatea „Ovidius“, 
Constanţa, Româniai

Fitoterapia, de la tradiţie la ştiinţă

Fitoterapia este ştiinţa utilizării în scop curativ şi/sau preventiv a plante-
lor medicinale tradiţionale. Organele cele mai bogate în compuşi chimici na-
turali, cu potenţiale efecte terapeutice, şi metaboliţii secundari ai plantelor 
medicinale (uleiuri volatile, rezine, uleiuri grase), denumite produse vegeta-
le, au fost descrise de-a lungul timpului în monografii ale Farmacopeelor 
naţionale, europene sau americane. 

Pe plan mondial, interesul populaţiei şi specialiştilor din domeniul medi-
cal pentru preparatele de origine vegetală se află în continuă creştere. Terapia 
actuală se bazează pe metode moderne de investigare, analiză şi control şi îşi 
datorează succesul aparaturii şi tehnicilor de intervenţie şi tratament puse la 
dispoziţie de cercetarea în domeniul medical [4].

Astfel, fitoterapia, ca ramură a farmacoterapiei, reprezintă tratamentul şi 
profilaxia bolilor şi a tulburărilor de orice fel, cu ajutorul plantelor, a unor 
organe de plante sau a preparatelor obţinute din acestea. 

„În zilele noastre, fitoterapia nu mai poate fi considerată o practică tradi-
ţională. Tradiţia serveşte doar ca punct de plecare într-o cercetare şi, numai 
după ce studii fitochimice precizează structura principiului activ, îl izolează 

Analytical Development  
Manager, Zeller AG, Elveţia
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şi-l dozează, obţine diferite extracte standardizate. 
Acestea sunt supuse unor cercetări toxicologice şi 
farmacologice pentru stabilirea toxicităţii (acute, 
subacute şi cronice) şi verificării activităţii specifi-
ce – mai întâi pe celula vegetală şi animală ori pe 
culturi de celule, apoi pe animale de experienţă 
(şoareci, şobolani, iepuri etc.). Numai după o cer-
cetare minuţioasă extractele pot fi folosite la obţi-
nerea de produse farmaceutice. Acestea se testează 
pe voluntari (sănătoşi sau bolnavi) în cadrul studi-
ilor clinice. Doar după confirmarea clinică a efec-
tului terapeutic şi în lipsa reacţiilor adverse, medi-
camentul pe bază de plante poate fi folosit pe scară 
largă“ [5].

Fundamentarea ştiinţifică a utilizării prepara-
telor pe bază de plante. De la extract simplu la ex-
tract standardizat

Dintre cele 288 monografii de produse vegetale 
şi extracte din plante, 43 monografii sunt de ex-
tracte din plante. Aceste extracte stau la baza me-
dicamentelor sau preparatelor farmaceutice pe 
bază de plante utilizate în fitoterapie. 

Conform Farmacopeei europene ediţia 9.0, ex-
tractele sunt clasificate în trei categorii:

• Extracte standardizate: ex. Belladonnae folii
extractum siccum normatum (0,95-1,05%
total alcalodic exprimat în hiosciamină),

• Extracte cuantificate: ex. Ginkgonis extrac-
tum siccum raffinatum et cuantificatum
(flavonoide 22-27%, gingolide 2,6-3,2% şi
acizi gingolici maximum 5 ppm),

• Extracte: ex. Cynarae folii extractum siccum
(minimum 0,6% acid clorogenic) [2].

Utilizarea unor parametri specifici pentru ca-
racterizarea extractelor obţinute din produsele ve-
getale asigură o optimizare în stabilirea calităţii 
extractelor din plante care stau la baza medica-
mentelor de origine vegetală.

Un exemplu este DER (Drug Extraction Ratio), 
care reprezintă raportul dintre cantitatea de produs 
vegetal folosit şi cantitatea de extract obţinut. Acest 
parametru exprimă cantitatea de materie ce poate fi 
extrasă, reziduul uscat sau materia extractibilă. 

Stabilirea şi cunoaşterea valorii DER este nece-
sară pentru calcularea dozelor zilnice de extract ce 
pot fi administrate în condiţii de siguranţă pentru 
pacient.

Farmacopeea europeană – ghid în obţinerea 
şi controlul calităţii preparatelor pe bază de 
plante

Evaluarea siguranţei medicamentelor, inclusiv a 
celor din plante, este o preocupare majoră nu doar 

FIGURA 1. De la Materia Medica la cerinţele şi exigenţele Farmacopeei europene s-a realizat un salt uriaş privind 
metodele de obţinere, analiză şi control ale extractelor vegetale
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în ceea ce priveşte responsabilitatea faţă de pacient, 
ci şi în vederea respectării legislaţiei în domeniu. 

Farmacopeea europeană asigură standarde de 
referinţă pentru produsele vegetale şi pentru ex-
tractele din plante care stau la baza medicamente-
le naturale [3].

Metodele utilizate pentru obţinerea metaboliţi-
lor secundari şi a extractelor din plante sunt mo-
derne (ex. aparatul Neo-Clevenger pentru extrac-
ţia uleiurilor volatile) şi asigură un randament 
maxim de producţie.

Pentru aprecierea calităţii materiilor prime ve-
getale şi a preparatelor farmaceutice pe bază de 
plante se folosesc metode de analiză şi control va-
lidate şi echipamente performante (HPLC – cro-
matografie de lichide de înaltă performanţă, GC – 
gaz cromatografie, fotometrie). 

Farmacopeea europeană prevede metode cro-
matografice moderne de determinare a conţinutu-
lui în principiul activ majoritar, cel care imprimă 
acţiunea terapeutică a preparatelor farmaceutice 
pe bază de plante [1]. 

Colaborări cu parteneri externi în cercetarea
extractelor din plante

Producţia de materii prime vegetale pentru ob-
ţinerea medicamentelor pe bază de plante medici-
nale are o tradiţie îndelungată în România. Canti-
tăţi mari de plante uscate colectate atât din flora 
spontană, cât şi din cultura agricolă au fost expor-
tate atât înainte de revoluţia din 1989, cât şi, într-
o măsură mai mică, după aceea. Pentru unele 
plante medicinale, au fost depuse eforturi mari 
de-a lungul deceniilor pentru creşterea îmbunătă-
ţirii soiurilor. De exemplu, soiurile de fenicul din 
Fundulea se bucură de o bună reputaţie în întrea-
ga Europa datorită conţinutului ridicat de sub-
stanţe active.

În cadrul acestei lungi colaborări în domeniul 
plantelor medicinale, între România, pe de-o par-
te, şi Germania, Elveţia şi Austria, pe de altă parte, 
sarcinile au fost întotdeauna destul de clar distri-
buite: cultivarea şi colectarea din flora spontană, 
recoltarea, uscarea şi condiţionarea materiilor 
prime vegetale au avut loc în România. Prelucrări-

le ulterioare – cum sunt extractele din plante, 
standardizarea, cuantificarea şi încorporarea ex-
tractelor în formulări adecvate pentru medica-
mentele din plante medicinale – au fost, în mare 
parte, responsabilitatea companiilor specializate 
din Europa de Vest, în special Germania şi Elveţia. 
Aceasta demonstrează că knowhow-ul despre pro-
cesele de fabricaţie, despre farmacologie, farmacie 
clinică şi, nu în ultimul rând, despre analiza far-
maceutică a plantei uscate, a extractelor şi a for-
mulelor finite a fost localizat în Occident. 

Acest dezechilibru a început să se recompense-
ze acum aproape 20 de ani. În România, există tot 
mai multe cercetări în toate domeniile de fitofar-
macie. Acest aspect este încurajator, permiţând 
ţării să producă materii prime de calitate superi-
oară, extracte şi medicamente finite pe care să le 
utilizeze atât pe plan intern, cât şi pentru export, 
mărind astfel câştigul economic al ţării în produ-
cerea de plante medicinale. 

În producţia de materii prime, cerinţele devin 
tot mai mari şi mai specifice. Introducerea stan-
dardului european GACP (Good Agricultural and 
Collectional Practice) a condus la testarea intensi-
vă a tuturor materiilor prime vegetale utilizate la 
fabricarea medicamentelor, acestea analizându-se 
în privinţa metalelor grele, pesticidelor, micotoxi-
nelor şi contaminanţilor microbiologici. În ulti-
mii ani, se acordă, de asemenea, o atenţie deosebi-
tă alcaloizilor pirolizidinici, care pot fi prezenţi în 
materia primă vegetală sub forma buruienilor care 
sunt accidental recoltate împreună cu plantele 
medicinale. 

Cerinţa privind nivelurile constante ale sub-
stanţelor active din medicamentele pe bază de 
plante condiţionează, de asemenea, ca producăto-
rii de plante medicinale să utilizeze sisteme com-
plexe pentru a monitoriza puritatea soiurilor, re-
coltarea, uscarea, depozitarea şi transportarea 
mărfurilor proprii. Pe scurt, furnizarea de materii 
prime impecabile condiţionează utilizarea unui 
potenţial ştiinţific ridicat deja din faza de produc-
ţie agricolă, adică pe câmp.

O contribuţie în cadrul acestei dezvoltări este 
şi acest proiect de cooperare între Universitatea 
„Ovidius“ din Constanţa, cu parteneri din Germa-
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nia şi Elveţia, care sărbătoreşte anul viitor cea de-a 
20-a aniversare. Participanţii din partea româ-
nească sunt Facultatea de Farmacie a Universităţii 
din Constanţa, iar din Germania şi Elveţia sunt 
următorii: Institutul de Biologie Farmaceutică şi 
Fitochimie al Universităţii din Münster, Germa-
nia, Facultatea de Fitofarmacie a Universităţii de 
Ştiinţe Aplicate din Zürich, Elveţia (ZHAW), Fede-
raţia Germană a Terapeuţilor de Medicină Alterna-
tivă şi Compania Farmaceutică Max Zeller Söhne 
AG din Romanshorn, Elveţia.

Proiectul a început în anul 2000, prin schim-
buri de lectori şi seminarii periodice la Universita-
tea „Ovidius“ pe teme de fitoterapie, homeopatie şi 
alte proceduri naturopatice. Din ce în ce mai mult, 
au fost adăugate subiecte cum ar fi: cultivarea plan-
telor medicinale, asigurarea calităţii medicamente-
lor pe bază de plante, analiza fitofarmaceutică şi 
producerea preparatelor sub standarde GMP, pre-
cum şi controlul calităţii extractelor din plante. 

Seminariile sunt organizate de două ori pe an. 
Acestea sunt concepute de lectorii instituţiilor 
menţionate mai sus foarte practic. Orele vizează, 
în primul rând, studenţii de farmacie, dar sunt in-
teresante şi pentru medici, biologi şi cercetători 
agricoli. 

Din anul 2018, proiectul a evoluat prin schim-
bul de studenţi, începând cu o practicantă de la 
Facultatea de Farmacie a Universităţii „Ovidius“. 
Mai mult de două săptămâni, aceasta a lucrat atât 
în laboratorul ZHAW din Zürich, cât şi în cadrul 
laboratorului de la Compania Farmaceutică Max 
Zeller Söhne AG, făcând analiza TLC a diferitelor 
extracte. Există acum un acord de cooperare fixă 
între ZHAW şi Universitatea „Ovidius“, iar schim-
bul de studenţi urmează să fie intensificat în anii 
următori.

În anul 2004, a avut loc pentru prima dată un 
simpozion comun al partenerilor de cooperare din 
cadrul acestui proiect la Universitatea „Ovidius“. 
Această idee a fost reluată începând cu anul 2017 
şi se doreşte să devină o tradiţie. Profesorii şi doc-
toranzii instituţiilor participante au ţinut prele-
geri pe teme de fitofarmacie, homeopatie şi fitote-
rapie timp de două zile şi s-au prezentat 
numeroase postere cu privire la activitatea ştiinţi-

fică. O delegaţie a Facultăţii de Farmacie de la 
UMF „Gr.T. Popa“ Iaşi a participat, de asemenea, la 
aceste simpozioane cu prelegeri şi postere. 

Pe lângă cooperarea universitară, acest proiect 
comun a avut, de asemenea, şi o influenţă asupra 
cooperării dintre companiile româneşti şi elveţie-
ne. Max Zeller Söhne AG a fost unul dintre spon-
sorii simpozionului din anul 2017 şi, împreună cu 
partenerul său de distribuţie din România, 
Ewopharma, a ţinut o prelegere cu privire la un 
extract de sunătoare (Hipericum perforatum L.) 
care se află într-un medicament distribuit în Ro-
mânia, prezentând rezultatele ştiinţifice despre 
extractele de sunătoare şi sub forma unui poster.

De câţiva ani, firma elveţiană Vitaplant, o filială 
a Max Zeller Söhne AG, colaborează cu succes şi 
cu firma SC Hederix SRL din Ciocârlia, judeţul 
Constanţa.

FIGURA 2. Cultivarea plantei Hipericum perforatum L. 
(sunătoare) în Ciocârlia, jud. Constanţa

FIGURA 3. O cultură de Herdera helix L. (iederă) în 
Ciocârlia, jud. Constanţa
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Pe lânga cultivarea unor plante medicinale im-
portante, cum ar fi sunătoarea necesară pentru 
producerea anumitor extracte şi medicamente din 
plante medicinale în Elveţia, cele două firme coo-
perează intens în cercetarea de noi soiuri şi cul-
turi. Astfel, în Ciocârlia, se fac încercări de cultiva-
re a anumitor soiuri de: iederă (Herdera helix L.), 
splinuţă (Solidago virgaurea L.) şi cânechioară 
(Galeopsis segetum L.). 

Aceste plante sunt testate de ani de zile pentru 
a fi adecvate culturii agricole şi pentru îmbună-
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tăţirea spectrului de substanţe active din materia 
vegetală. 

Ca o concluzie a potenţialului şi oportunităţi-
lor de cercetare românească în colaborare cu par-
teneri europeni, putem aprecia că cultivarea plan-
telor medicinale pe terenurile ecologice din 
România, prelucrarea produselor vegetale şi obţi-
nerea de medicamente pe bază de plante de către 
partenerii noştri europeni reprezintă un knowhow 
în domeniul fitofarmaceutic, „Made in Romania“.

i
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Producţia de insulină şi 
biosimilare, o provocare 
pentru cercetarea farmaceutică 
românească

 

Nu ne putem imagina o lume fără cercetare, întrucât aceasta are un rol 
primordial în progresul oricărui domeniu şi, cu atât mai mult, în 
domeniul sănătăţii. În decursul timpului, descoperirea de noi medi-

camente a salvat milioane şi milioane de vieţi. Astfel, tratarea infecţiilor bac-
teriene şi a celor virale nu mai este o problemă, descoperirea vaccinurilor a 
condus la eradicarea multor boli, HIV/SIDA a devenit o afecţiune care poate 
fi controlată, bolile cardiovasculare beneficiază de medicamente din ce în ce 
mai eficiente, iar terapiile inovatoare au adus speranţă în viaţa pacienţilor cu 
diferite forme de cancer.

Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în prezent se cunosc peste 
30.000 de boli, care, din păcate, nu benefiază în totalitate de un tratament 
adecvat. Se apreciază că doar pentru 25% dintre acestea există un tratament 
eficient, pentru restul făcându-se eforturi considerabile, prin investiţii sub-
stanţiale în cercetare, pentru descoperirea de noi molecule eficiente şi sigure.

Fără descoperirea insulinei în anul 1921 de către marele cercetător român 
Nicolae Paulescu, prin cercetări care le-au precedat pe cele ale candienilor 
Frederick Grant Banting şi Charles Herbert Best, nu s-ar fi ajuns astăzi la 
progresele înregistrate în terapia diabetului zaharat. Deşi premiul Nobel pen-
tru această descoperire a fost înmânat în 1923 cercetătorilor canadieni, Co-
mitetul Nobel, prin profesorul Arne Tiselius, vicepreşedinte al Fundaţiei No-
bel, a recunoscut în 1969 meritele cercetătorului român, îndreptându-se 
astfel o greşeală regretabilă. 

Prof. Dr. Farm. Lenuţa Profire
Facultatea de Farmacie, Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi,  
România
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Diabetul zaharat, definit ca un sindrom meta-
bolic, înregistrează o prevalenţă alarmantă; con-
form ultimelor date statistice furnizate de Federa-
ţia Internaţională de Diabet, aproximativ 425 de 
milioane de oameni fiind afectaţi de această boală 
cronică în întreaga lume. Caracteristica principală 
a acestei maladii este reprezentată de hiperglice-
mia cronică, dezvoltată ca urmare a unei anomalii 
de secreţie şi/sau acţiune a insulinei. Totodată, 
acestei afecţiuni îi este asociată o rată de mortali-
tate de aproximativ 82%, datorată, în mare parte, 
complicaţiilor asociate bolii. 

Din totalul cazurilor de diabet, 90% sunt atri-
buite diabetului zaharat de tip 2 (noninsulinode-
pendent), o afecţiune nonautoimună ce apare 
după vârsta de 40 de ani, caracterizată printr-o de-
ficienţă relativă în secreţia de insulină şi/sau rezis-
tenţă la acţiunea insulinei. Restul de 10% repre-
zintă cazurile de diabet zaharat de tip 1 
(insulinodependent), ce poate să apară la orice 
vârstă, dar, în marea majoritate a cazurilor, debu-
tul este sub 30 ani, fiind datorat unui deficit abso-
lut de insulină ca urmare a distrugerii progresive 
a celulelor β pancreatice printr-un proces autoi-
mun mediat de limfocitele T.

Ca urmare a implicării în proceselor metaboli-
ce ale carbohidraţilor, proteinelor şi lipidelor, dia-
betul zaharat poate cauza apariţia a numeroase 
complicaţii severe, în cele mai multe cazuri asimp-
tomatice, la nivelul diferitelor ţesuturi sau organe 
(vase de sânge, nervi, inimă, ficat, rinichi). Hi-
perglicemia cronică netratată este responsabilă de 
dezvoltarea şi evoluţia acestor complicaţii, care 
pot fi clasificate în acute (hipoglicemie, cetoacido-
ză diabetică, sindrom hiperosmotic-hiperglicemic 
diabetic) şi cronice (microvasculare şi macrovas-
culare).

Diabetul zaharat este considerat a fi prima cau-
ză de insuficienţă renală şi intrare în programul 
de dializă, prima cauză de orbire datorată retino-
patiei dibetice, prima cauză de amputaţie a mem-
brelor şi, totodată, creşte riscul de infarct miocar-
dic acut şi accident vascular cerebral.

În România, conform datelor obţinute în urma 
studiului naţional privind prevalenţa diabetului, 
prediabetului, supraponderii, obezităţii, dislipide-
miei, hiperuricemiei şi bolii cronice de rinichi 

(PREDATORR), aproximativ 2 milioane de persoa-
ne suferă de diabet zaharat. 

Pentru pacienţii cu diabet zaharat de tip 1, sin-
gurul tratament disponibil este terapia cu insulină 
sau analogi, în timp ce pentru diabetul zaharat de 
tip 2 se recomandă ca primă linie de tratament an-
tidiabeticele orale şi, în funcţie de gradul de afec-
tare a celulelor betapancreatice, se poate institui 
şi terapia cu insulină. 

După descoperirea insulinei şi a rolului său în 
tratarea diabetului zaharat, au urmat numeroase 
cercetări care au avut drept scop elucidarea struc-
turii şi a modalităţilor de obţinere a acestui hor-
mon de natură proteică. Din punct de vedere 
structural, insulina umană este formată din două 
lanţuri polipetidice unite prin două punţi disulfi-
dice, a cărei secvenţă de aminoacizi a fost elucida-
tă în 1960 de către D.S. Nicol şi L.F. Sminth. Ulte-
rior, s-a constatat că insulina umană este 
asemănătoare cu a cea a mamiferelor, cea mai 
mare asemănăre fiind cu insulina de porc, ceea ce, 
ulterior, a condus la tratarea multor bolnavi cu in-
sulină extrasă de la porc. 

În 1923, devine disponibilă prima insulină ani-
mală obţinută din pancreasul de bou de către cer-
cetătorii de la Compania Eli Lilly, SUA, cu un ran-
dament extrem de scăzut (pentru a obţine 100 g 
de insulină sunt necesare 800 kg de pancreas de 
bou). Ulterior, între 1963 şi 1965, a avut loc pune-
rea la punct a sintezei artificiale a insulinei, sinte-
ză ce implică 170 de reacţii chimice, ceea ce face 
imposibilă reproducerea ei la nivel industrial. În 
1980, W. Gillbert şi colaboratorii săi au făcut posi-
bilă extragerea genei insulinei şi, prin aplicarea 
progreselor înregistrate în tehnologiile industria-
le, a început obţinerea insulinei umane prin teh-
nologia ADN-ului recombinat. Moleculele recom-
binate de ADN au fost transferate bacteriei 
Escherichia coli, devenind astfel posibilă produce-
rea insulinei în culturi bacteriene, obţinându-se 
aproximativ 200 g de insulină/m3 de mediu de cul-
tură.

În cei peste 90 de ani care au trecut de la obţi-
nerea primei insuline, s-au făcut progrese impor-
tante în ceea ce priveşte obţinerea, purificarea, 
formularea şi administrarea insulinei. La ora actu-
ală, prin inginerie genetică se obţin atât insulină 
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umană, cât şi analogi, ce diferă prin unul sau mai 
mulţi aminoacizi din lanţul proteic. Insulina se 
administrează subcutanat, fie de mai multe ori pe 
zi, fie continuu, cu ajutorul sistemelor tip pompă 
(tradiţionale, cu plasture, cu senzor). 

În funcţie de caracteristicile farmacocinetice, 
analogii insulinici se clasifică în insuline cu dura-
tă mică de acţiune, de aproximativ 5-8 ore (Gluli-
sine, Aspart, Lispro), cu acţiune medie (Neutral 
Protamine Hagedorn Insulin) şi cu acţiune de lun-
gă durată, retard (Glargine, Detemir, Deglutec). 
Trebuie amintite şi cele mai recente descoperiri – 
pancreasul artificial extern, dispozitive care com-
bină utilizarea unui sistem de monitorizare conti-
nuă a glucozei cu funcţia unei pompe cu insulină, 
ce au primit deja aprobarea de punere pe piaţă în 
Europa (DBLG1, MiniMed 670G), precum şi cer-
cetările avansate în domeniul implantului pancre-
atic sau pancreasul „bioartificial“, ce conţine celu-
le pancreatice capabile de a secreta insulină.

 O altă provocare a cercetării farmaceutice 
şi medicale o constituie terapia biologică, ce se ba-
zează pe molecule produse de organism şi care 
acţionează prin refacerea sistemului natural de 
apărare al organismului. 

Conform Agenţiei Europene a Medicamentului 
(EMEA), medicamentele biologice sunt „medica-
mente care conţin una sau mai multe substanţe 
active produse sau obţinute dintr-o sursă biologică. 
Substanţele active din medicamentele biologice 
sunt mai mari şi mai complexe decât cele din medi-
camentele nonbiologice, iar organismele vii sunt 
singurele care pot reproduce această complexitate“. 

Aceste substanţe active sunt reproduceri ale 
unor substanţe deja prezente în corpul uman, pre-
cum proteinele, insulina, hormonul de creştere şi 
eritropoietinele. Producerea acestor medicamente 
este complexă, putându-se obţine prin procesare 
din sânge uman, organe şi ţesuturi de animale sau 
pot fi produse de către sisteme vii precum celule 
vegetale sau animale, bacterii, virusuri şi drojdii, 
linii celulare sau organisme modificate genetic. 

Se apreciază că, în următorii ani, medicamen-
tele biologice vor deveni cele mai utilizate la nivel 
mondial, deoarece ţintesc o singură structură (re-
ceptor, proteină, secvenţă ADN etc.), ceea ce va 

defini o terapie ţintită, cu reducerea efectelor se-
cundare şi creşterea eficienţei terapeutice. 

Prin aplicarea acestei terapii s-au obţinut re-
zultate remarcabile în tratamentul multor afecţi-
uni, printre acestea numărându-se: psoriazisul, 
artrita reumatoidă, boala inflamatorie intestinală 
şi anumite tipuri de cancer. 

În Europa şi în SUA, sunt aprobate următoarele 
terapii biologice: inhibitori ai TNF-a (Adalimu-
mab, Certolizumab, Golimumab, Infliximab, Eta-
nercept), antiinterleukine (antiIL-1 – Anakinra, 
antiIL-6 – Tocilizumab), factor costimulator al 
limfocitelor T: Abatacept, terapia antiCD20 – Riti-
ximab. 

În ciuda rezultatelor terapeutice deosebite, ac-
cesul pacienţilor la terapia biologică este restrâns 
din cauza costurilor ridicate ale unei astfel de te-
rapii, în special în ţările unde sistemul asigurări-
lor de sănătate nu îşi permite susţinerea terapiei.

O alternativă la medicamentele biologice este 
reprezentată de medicamentele biosimilare, care 
prezintă marele avantaj al unui cost de producţie 
mai scăzut şi, prin urmare, cresc accesul pacienţi-
lor la beneficiile terapiei biologice. 

În timp ce medicamentele tradiţionale sunt 
protejate prin patent timp de 6-10 ani, cele biolo-
gice sunt protejate prin exclusivitate timp de 12 
ani, datorită investiţiilor mari în producerea lor. 
După expirarea acestui termen, orice companie 
farmaceutică poate produce medicamente biosi-
milare.

Biosimilarele sunt medicamente create a fi si-
milare cu medicamentul biologic existent (medi-
cament de referinţă), dar nu sunt identice cu aces-
ta. Între biosimilar şi medicamentul biologic pot 
exista diferenţe datorate naturii lor complexe, pre-
cum şi metodelor de producere.

Agenţia Europeană a Medicamentului solicită 
evaluarea biosimilarelor în vederea autorizării de 
punere pe piaţă, deşi au la bază o substanţă simila-
ră cu cea a medicamentului biologic de referinţă. 
Pentru a putea fi aprobat, biosimilarul trebuie să 
dovedească faptul că variabilitatea lui şi eventuale-
le diferenţe faţă de medicamentul său de referinţă 
nu afectează siguranţa sau eficacitatea utilizării 
lui. Medicamentul biologic poate fi înlocuit cu bi-
osimilarul doar la recomandarea medicului.



Revista Medicală RoMână – VoluMul LXVII, suppl. 3, An 2020102

În România, există deocamdată un grad scăzut 
de utilizare a biotehnologiilor medicale pentru 
prepararea medicamentelor biologice şi a analogi-
lor insulinici, comparativ cu alte ţări din Uniunea 
Europeană sau la nivel global, însă există capacita-
tea de a dezvolta astfel de terapii în viitor, prin re-
sursa umană calificată de care dispun industria 
farmaceutică şi mediul academic.

i

Prin continuarea şi direcţionarea investiţiilor 
din cercetare cu precădere către domeniile de vârf, 
şi anume biotehnologii avansate şi nanotehnolo-
gii, inclusiv în domeniul sănătăţii, România are 
şansa de a cunoaşte progresul pe care l-au înregis-
trat deja ţările care au recunoscut şi susţinut im-
portanţa acestor investiţii. 
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Sistemul Naţional de Verificare 
a Medicamentelor – sistem 
operaţional din 9 februarie 2019

                  

Farm. Pr. Anca Crupariu 
Agenţia Naţională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, Bucureşti, 
România

În Uniunea Europeană (UE), ca, de altfel, şi la nivel global, s-a manifestat 
în ultimii ani o creștere alarmantă a numărului de medicamente detecta-
te ca falsificate în ceea ce privește identitatea, istoricul sau sursa acestora, 

ceea ce a reprezentat (și reprezintă în continuare) o  ameninţare pentru să-
nătatea publică. Medicamentele falsificate pot conţine ingrediente, inclusiv 
substanţe active, de calitate inferioară în raport cu standardele europene sau 
într-o concentraţie necorespunzătoare sau chiar să lipsească din compoziţie.

Experienţele anterioare au indicat faptul că astfel de medicamente falsifi-
cate nu ajungeau la pacienţi numai prin mijloace ilegale, ci și prin interme-
diul lanţului de aprovizionare legal, autorizat de autorităţile naţionale com-
petente. Acest fapt reprezintă o ameninţare continuă pentru sănătatea 
oamenilor și poate conduce la o neîncredere a pacienţilor inclusiv în lanţul 
legal de aprovizionare. Drept urmare, Comisia Europeană, Agenţia Europea-
nă a Medicamentului (EMA) şi autorităţile naţionale competente (ANC) din 
Statele Membre (SM) ale UE au adoptat măsuri menite să asigure protejarea 
pacienţilor împotriva acestui flagel care se manifestă la nivel naţional și eu-
ropean, dar și, în egală măsură, la nivel internaţional.
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Directiva 2001/83/CE, care a instituit codul co-
munitar în domeniul medicamentului de uz 
uman, a fost modificată de Directiva 2011/62/UE 
pentru a răspunde acestei ameninţări în creștere. 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 191 din de-
cembrie 2012 a transpus în legislaţia naţională 
această directivă, modificând Legea 95/2006 pri-
vind reforma în domeniul sănătăţii, Titlul XVIII – 
Medicamentul (în versiunea republicată a Legii). 

Regulamentul delegat (UE) 2016/161 al Comi-
siei, direct aplicabil în legislaţiile naţionale în UE, 
completează Directiva 2001/83/CE prin stabilirea 
de norme detaliate pentru elementele de siguran-
ţă care vor apărea pe ambalajul medicamentelor 
de uz uman Acestea constau într-un identificator 
unic (un cod de bare bidimensional) şi un dispozi-
tiv de protecţie împotriva modificărilor ilicite pe 
ambalajul anumitor medicamente de uz uman, 
pentru a permite identificarea şi autentificarea 
acestora.

Introducerea elementelor de siguranţă are ro-
lul de a preveni pătrunderea medicamentelor fal-
sificate în lanţul legal de aprovizionare, de la fabri-
cant la distribuitorii angro şi, respectiv, la farmacii 
şi spitale, garantându-se astfel autenticitatea me-
dicamentului.

Deţinătorilor de autorizaţii de punere pe piaţă 
(DAPP) le-a  revenit obligaţia de a introduce aceste 
elemente de siguranţă pe ambalajul majorităţii 
medicamentelor care se eliberează pe bază de pre-
scripţie medicală, dar şi al anumitor medicamente 
care se pot elibera fără prescripţie medicală, nu 
mai târziu de 9 februarie 2019, dată la care atât 
Sistemul European, cât și cel Naţional de Verifica-
re a Medicamentelor au devenit operaţionale.

Ca regulă generală, într-un sistem de verificare 
de la un capăt la altul (de la producător la farma-
cie/spital), scoaterea din uz a identificatorului 
unic în sistemul de repertorii trebuie efectuată la 
sfârșitul lanţului de aprovizionare, atunci când 
medicamentul este furnizat populaţiei. Cu toate 
acestea, anumite ambalaje de medicamente ar pu-
tea să nu fie furnizate către populaţie și, prin ur-
mare, este necesar să se asigure scoaterea din uz a 
identificatorilor lor unici într-un alt punct din 
lanţul de aprovizionare. Acesta este cazul produse-
lor care, printre altele, urmează să fie distribuite 
în afara UE, sunt destinate distrugerii, sunt solici-
tate ca eșantioane de către autorităţile competen-
te sau sunt medicamente returnate care nu pot fi 
incluse în stocul de produse vandabile.

Regulamentul delegat 161/2016 prevede ca sis-
temul de repertorii în care sunt păstrate informa-
ţiile privind elementele de siguranţă (în conformi-
tate cu articolul 54a din Directiva 2001/83/CE) să 
fie creat și gestionat de o entitate juridică nonpro-
fit sau entităţi juridice nonprofit înfiinţate în UE 
de către producători și DAPP pentru medicamen-
tele care prezintă elemente de siguranţă. În acest 
sens, a luat fiinţă Organizaţia de Serializare a Me-
dicamentelor din România (OSMR), ca parte a 
procesului de implementare a Directivei Medica-
mentelor Falsificate, ai cărei membri fondatori 
sunt Asociaţia Producătorilor Internaţionali de 
Medicamente (ARPIM), Asociaţia Producătorilor 
de Medicamente Generice din România (APMGR), 
Asociaţia Distribuitorilor şi Retailerilor Farmace-
utici din România (ADRFR), Asociaţia Distribuito-
rilor Europeni de Medicamente (ADEM) şi Cole-
giul Farmaciştilor din România (CFR). 

De regulă:
• Toate medicamentele Rx trebuie să poarte elementele de siguranţă [art. 54 a) al Directivei]
• Medicamentele OTC nu trebuie să poarte elemente de siguranţă
• Medicamentele pentru care statele membre decid extinderea domeniului de aplicare a elemente-

lor de siguranţă (medicamente rambursate în sistemul naţional de asigurări de sănătate sau 
medicamente supuse unui risc în materie de farmacovigilenţă)

Excepţii:
• Lista albă: Medicamentele Rx care nu trebuie să poarte elementele de siguranţă (evaluare de risc)
• Lista neagră: Medicamentele OTC care trebuie să poarte elemente de siguranţă  (antecedente și 

risc de falsificare)

FIGURA 1. Medicamentele care trebuie să poarte elemente de siguranţă
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Regulamentul delegat 161/2016 a prevăzut, de 
asemenea, ca la crearea sistemului de repertorii 
entitatea juridică menţionată să consulte cel puţin 
distribuitorii angro, persoanele autorizate sau abi-
litate să elibereze medicamente către populaţie și 
ANC relevante.

Sistemul de repertorii este format din urmă-
toarele repertorii electronice: un router central de 

informaţii și de date („hub”); repertorii care deser-
vesc teritoriul unui stat membru (SM) UE („reper-
torii naţionale”) sau teritoriul mai multor SM 
(„repertorii supranaţionale”). Aceste repertorii 
sunt conectate la hub.

De precizat că rolul Agenţiei Naţionale a Medi-
camentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) 
în acest proces este acela de a pune la dispoziţia 

FIGURA 2. Structura elementelor de siguranţă

FIGURA 3. Elementele identificatorului unic – format 
lizibil pentru om

FIGURA 4. Sistemul de verificare de la un capăt la altul („end-to-end“)
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DAPP, a producătorilor, a distribuitorilor angro și 
a persoanelor autorizate sau abilitate să elibereze 
medicamente către populaţie, la cererea acestora, 
informaţii privind medicamentele puse pe piaţă pe 
teritoriul României, care prezintă elementele de 
siguranţă și despre medicamentele pentru care 
domeniul de aplicare a dispozitivului de protecţie 
împotriva modificărilor ilicite se extinde în scopul 
siguranţei pacienţilor.

De asemenea, ANMDM are obligaţia de a supra-
veghea modul de funcţionare a repertoriului naţi-
onal, pentru a verifica, dacă este necesar prin in-
termediul unor anchete, dacă repertoriul și 
persoana juridică responsabilă de instituirea și 

gestionarea repertoriului respectă cerinţele din 
Regulamentul delegat 2016/161. 

ANMDM va transmite rapoartele de suprave-
ghere a activităţii la EMA, care le va pune la dispo-
ziţia celorlalte ANC și a Comisiei.

ANMDM are dreptul de a participa în consiliul 
de administraţie al OSMR, entitatea juridică care 
gestionează repertoriul naţional.

Procesul de pregătire în vederea implementării 
directivei europene, până la data limită de 9 februa-
rie 2019, a reprezentat rezultatul conjugării efortu-
rilor susţinute ale industriei farmaceutice şi autori-
tăţilor de profil din România, Ministerul Sănătăţii, 
ANMDM şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

FIGURA 5. Scanarea produsului în 
vederea verificării

FIGURA 6. Sistemul de repertorii
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Farmacia clinică în an centenar

Prof. Dr. Farm. Simona Negreş1,  
Prof. Dr. Farm. Cornel Chiriţă1,  
Conf. Dr. Farm. Adina Popa2,  
Prof. Dr. Farm. Carmen Cristescu3,  
Prof. Dr. Farm. Veronica Bild4,  
Prof. Dr. Farm. Camil Eugen Vari5

1 Farmacologie şi Farmacie clinică, Facultatea de Farmacie,  
UMF „Carol Davila“, Bucureşti, România
2 Farmacie clinică, Facultatea de Farmacie, UMF „Iuliu Haţieganu“,  
Cluj-Napoca, România
3 Farmacologie-Farmacie Clinică, Facultatea de Farmacie,  
UMF „Victor Babeș“, Timișoara, România
4 Farmacodinamie şi Farmacie clinică, Facultatea de Farmacie,  
UMF „Gr.T. Popa“, Iaşi, România
5 Farmacologie-Farmacoterapie, Facultatea de Farmacie,  
UMFST „George Emil Palade“, Tg. Mureș, România

Farmacia clinică reprezintă o specialitate relativ nouă, care s-a născut ca 
entitate separată şi unică la sfârşitul anilor `60, la Universitatea din 
Kentucky, la inițiativa lui David Burkholder, Paul Parker şi Charles 

Walton. Această specialitate se bazează pe concentrarea atenției farmacistu-
lui asupra pacientului, prin consilierea acestuia referitor la substanțele şi 
produsele medicamentoase. Dr. Burkholder a înființat în Lexington în 1962 
primul centru academic de informare asupra medicamentelor, luând naştere 
astfel ideea de a implica farmacistul în procesul decizional în ceea ce priveşte 
îngrijirea optimă a pacienților.

Prof. Dr. Farm. Simona Negreş 
Facultatea de Farmacie,
UMF „Carol Davila“, Bucureşti, România
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Dezvoltarea acestei specialități a fost susținută 
de către farmacişti, care au înțeles că pacientul şi 
starea sa de sănătate trebuie să devină principala lor 
preocupare, prin aplicarea optimă a cunoştințelor 
de expert în domeniul medicamentului.

În România, această specialitate a debutat în 
acelaşi timp, în două centre universitare istorice: 
UMF „Iuliu Haţieganu“, Cluj-Napoca şi UMF „Ca-
rol Davila“, Bucureşti. 

Astfel, în anul 1984, apare la Cluj cartea „Ele-
mente de farmacie clinică“, sub coordonarea Prof. 
Dr. Ioan Simiti, în colecția Biblioteca farmacistu-
lui. Lucrarea, scrisă de medici şi farmacişti, „în-
cearcă definirea scopului, a atribuțiilor actuale şi 
de viitor ale specialistului în farmacie clinică în 
ocrotirea sănătății, în educarea profesională şi în 
cercetarea medicamentului… Cartea de față do-
reşte să înfățişeze, într-o vedere globală, farmacia 
clinică. Recunoaşterea şi practicarea farmaciei cli-
nice reprezintă un element de cotitură în istoria 
farmaciei şi în îmbunătățirea asistenței cu medi-
camente“.

La Facultatea de Farmacie din Bucureşti au 
fost introduse în anul 1985, de către Acad. Prof. 
Dr. Doc. Dumitru Dobrescu, cursurile postuniver-
sitare de formare în farmacie clinică pentru far-
maciştii şefi de spital, care au fost continuate în 
perioada 1992-1994 de către Conf. Dr. Aurelia Ni-
coleta Cristea.

Cursurile au permis participanţilor prezenta-
rea la primul examen organizat în România, de 
acordare a titlului de farmacist specialist în farma-
cie clinică, pentru farmaciştii şefi de spital. Aceşti 
primi farmacişti clinicieni din România au fost şi 
iniţiatorii ideii de constituire a unei secţii de far-
macie clinică, în cadrul Societăţii de Ştiinţe Far-
maceutice din România (SSFR). 

În anul 1992, la Cluj-Napoca, a fost iniţiat un 
curs pluridisciplinar postuniversitar de farmacie 
clinică, cu durata de 6 săptămâni, pentru farma-
ciştii practicieni, susținut de cadre didactice de la 
facultățile de farmacie şi de medicină.

La nivel național, începând cu anul 1990, s-a 
introdus în curiculele de pregătire a studenţilor 
cursul de farmacie clinică, iniţial opţional şi ulte-
rior obligatoriu. 

La Cluj-Napoca, a avut loc înființarea discipli-
nei de farmacie clinică, ca disciplină obligatorie în 
planul de învățământ, de către Prof. Dr. Sorin E. 
Leucuța. În prezent, disciplina este condusă de 
Conf. Dr. Adina Popa şi este inclusă în planul de 
învățământ în anul V, semestrul I (3 ore curs, 3 
ore lucrări practice/săptămână).

În anul 2001, a avut loc introducerea în planul 
de învățământ a disciplinei de asistență farmaceu-
tică, la inițiativa domnului Prof. Dr. Robert Săn-
dulescu, decan al facultății în acea perioadă. Argu-
mentele aduse în sprijinul introducerii noii 
discipline în planul de învățământ au ținut cont de 
recomandarea Comitetului de Miniştri al Consi-
liului Europei [Rezoluția ResAP(2001)2 privind 
rolul farmacistului în cadrul siguranței sanitare 
(21.03.2001)] de a dezvolta farmacia clinică şi 
asistența farmaceutică (Pharmaceutical care), atât 
la nivelul spitalului, cât şi al farmaciei comunita-
re. În prezent, la nivel mondial, practica de farma-
cie clinică se bazează pe principiile Pharmaceuti-
cal care. Disciplina este condusă, de la înființare, 
de Conf. Dr. Adina Popa. Este inclusă în planul de 
învățământ în anul V, semestrul II (1 oră curs, 2 
ore lucrări practice/ săptămână).

La Facultatea de Farmacie din Bucureşti, în 
anul 1995, s-a introdus cursul opțional de farma-
cie clinică pentru studenții anului V de către Prof. 
Dr. A.N. Cristea. Începând din anul 2001, cursul a 
devenit obligatoriu (2 ore curs/2 ore lucrări prac-
tice). Modificările din curricula universitară au 
determinat schimbări în titulatura disciplinei în 
decursul timpului, trecând de la Farmacodinamie 
(1967-1990) la Farmacologie (1991-1999), iar apoi 
la Farmacologie şi farmacie clinică (2000). Condu-
cerea disciplinei a fost realizată succesiv de către 
Prof. Dr. farmacist şi medic Dumitru Dobrescu 
(1967-1997), Prof. Dr. Aurelia Nicoleta Cristea 
(1997-2011), Prof. Dr. Simona Negreş (2011-pre-
zent). 

În centrul universitar Iaşi, începând cu anul 
1995, farmacia clinică a fost prezentă în curricula 
universitară ca un curs opțional cu o durată de 
două ore pe săptămână, devenind curs obligatoriu 
din anul 2001, sub coordonarea Prof. Dr. Mircea 
Pavelescu. Ulterior, cursul şi lucrările practice de 
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farmacie clinică au fost preluate de Prof. Dr. Vero-
nica Bild, disciplina denumindu-se Farmacodina-
mie şi farmacie clinică.

La Facultatea de Farmacie din Târgu Mureş, în 
cadrul curiculei de pregătire pentru programul de 
licenţă, s-a înfiinţat în anul 1994 disciplina de far-
macie clinică, condusă de Conf. Dr. Maria Rogoş-
că.

Specializarea în sistem de rezidenţiat în farma-
cie clinică a fost introdusă în 1993 (prin Ordin al 
Ministrului Sănătăţii), primele generaţii de rezi-
denţi în farmacie clinică fiind pregătite la Facul-
tăţile de Farmacie din Bucureşti şi Cluj-Napoca. 
Ulterior, începând cu anul 1994, specializarea de 
farmacie clinică s-a extins şi în centrele universi-
tare Iaşi şi Târgu Mureş. După pensionarea doam-
nei Conf. Dr. Maria Rogoşcă, disciplina de farma-
cie clinică a fost preluată de disciplina de 
farmacologie, condusă de Prof. Dr. Maria Dogaru, 
iar coordonator de rezidenţiat a fost numit Conf. 
Dr. Camil Vari, farmacist primar în farmacie clini-
că, beneficiarul (2008-2009) unei burse MIRA 
(Mobilité Internaţionale Rhône-Alpes) la Serviciul 
de Farmacie clinică al GHE Lyon (Groupement 
Hospitalier Est, condus de profesorul Gilles Aulag-
nier) în cadrul Laboratorului de farmacocinetică 
şi dozare a medicamentelor. În aceeaşi perioadă 
(2008-2009), Conf. Dr. Farm. Camil Vari a absolvit 
masterul „La recherche clinique – de l’idée à pu-
blication“ organizat de Universitatea Claude Ber-
nard Lyon 1.

În perioada 2011-2018, Prof. Dr. Maria Dogaru 
a asigurat coordonarea rezidenţiatului în farma-
cologie clinică pentru medici şi îndrumarea stagi-
ilor de farmacologie clinică pentru rezidenţii spe-
cialităţilor din medicina dentară. Din 2018, 
disciplina de Farmacologie şi farmacie clinică 
(care a devenit o entitate organizatorică unică ce 
asigură formarea profesională a studenţilor facul-
tăţilor de medicină, farmacie, respectiv medicină 
dentară din UMFST Târgu Mureş) a fost preluată 
de Prof. Dr. Camil-Eugen Vari.

Specializarea în program de rezidenţiat s-a ex-
tins şi în alte centre universitare, coordonatorii în 
această specialitate fiind: Prof. Dr. Carmen Cris-
tescu, UMF „Victor Babeş“, Timişoara, Prof. Dr. 

Gheorghe Ţarălungă, Universitatea „Ovidius“, 
Constanţa, Prof. Dr. Eliza Gofiţă, Universitatea de 
Medicină şi Farmacie, Craiova. 

În anul 1998, a fost înfiinţată secţia de farmacie 
clinică în cadrul Societăţii de Ştiinţe Farmaceuti-
ce din România (SSFR), în baza articolului 17 din 
Statutul SSFR. Actul adiţional privind constitui-
rea a fost publicat în revista Farmacia Nr. 1 din 
ianuarie-februarie 1998. Actul stipula din punct 
de vedere organizatoric faptul că secţia de farma-
cie clinică îşi începe activitatea cu 12 membri fon-
datori, membri ai SSFR şi ai ESCP (European So-
ciety of Clinical Pharmacy).

Membrii fondatori au fost: Prof. Dr. Farm. Pr. 
Cristea Aurelia Nicoleta, disciplina Farmacologie 
şi farmacie Clinică, UMF „Carol Davila“, Bucu-
reşti, Farm. Pr. Elena Guţescu, Farm. Pr. Ileana 
Popescu, Spitalul „Grigore Alexandrescu“, Farm. 
Pr. Valeria Istrate, Spitalul de Urgenţă „Bagdasar-
Arseni“, Farm. Pr. Luminiţa Corici, Spitalul Can-
tacuzino, Farm. Pr. Zîna Dobrin, Spitalul „Sfânta 
Maria“, Farm. Pr. Ion Pavel, Chemomed, Farm. Pr. 
Iordache Huştiu, Spitalul Fundeni, Farm. Pr. Lau-
renţia Alexandru, Spitalul Colentina, Farm. Pr. 
Maria Feraru, Spitalul de pediatrie „Dr. V. Gomo-
iu“, Farm. Sp. Simona Firulescu şi Farm. Sp. Ele-
na Truţa, Spitalul de Urgenţă Floreasca.

Obiectivele de început ale secţiei de farmacie 
clinică înfiinţate în cadrul SSFR au fost:

• Desfăşurarea activităţii membrilor secţiei 
sub egida unei societăţi ştiinţifice, SSFR;

• Realizarea unei colaborări eficiente între 
mediul academic universitar şi farmaciştii 
specialişti în farmacie clinică, din spital şi 
din farmacia de comunitate, cu scopul ela-
borării de lucrări ştiinţifice, comunicate şi 
publicate, în ţară şi străinătate; 

• Dezvoltarea învăţământului şi activităţii de 
farmacie clinică din România, în conformi-
tate cu standardele europene; 

• Demararea conducerii tezelor de doctorat în 
specializarea Farmacie clinică;

• Elaborarea de materiale didactice în colabo-
rare: mediul academic/farmacişti specialişti 
în specializarea Farmacie clinică.

Programa analitică de pregătire în rezidenţia-
tul de farmacie clinică a fost armonizată în 2007 
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cu curicula Uniunii Europene, de către o comisie 
a Ministerului Sănătăţii, coordonată de Prof. Dr. 
Aurelia Nicoleta Cristea, responsabil la nivel naţi-
onal al pregătirii, şi preşedinte al secţiei de Farma-
cie clinică.

Secţia de Farmacie clinică din cadrul SSFR Bu-
cureşti a fost condusă de către Farm. Pr. Aurelia 
Nicoleta Cristea, în calitate de preşedinte, timp de 
trei candidaturi (1998-2011), ulterior fiind prelua-
tă de către Farm. Pr. Simona Negreş (2012-pre-
zent). Numărul membrilor înscrişi în secţie a 
crescut, ajungându-se în prezent la peste 400 de 
membri.

Secţia de Farmacie clinică a avut legături strân-
se cu ESCP, doi dintre preşedinţi (Dr. Farm. Ger-
hard Carstens şi Dr. Farm. Rudolf Dessing) fiind 
invitaţi la Bucureşti pentru susţinerea unor confe-
rinţe destinate rezidenţilor în farmacie clinică 
(1993 şi 1995).

De asemenea, la invitaţia adresată de Prof. Dr. 
A.N. Cristea, în cadrul celui de al XII-lea Congres 
Naţional de Farmacie, desfăşurat în perioada 17-
19 octombrie 2002, la Bucureşti, la secţiunea Far-
macologie şi farmacie clinică au conferenţiat Prof. 
Dr. Yechiel Hekster, preşedinte al ESCP (profesor 
de farmacie clinică la University Medical Center, 
Nijmegen, Olanda) şi Prof. Dr. Jiri Vlcek, vicepre-
şedinte al ESCP (profesor de farmacie clinică la 
Charles University, Praga, Republica Cehă). Aceş-
tia au prezentat Conferinţa “Clinical Pharmacy, 
towards rational and safe use of drugs“ (susţinută 
de Dr. Jiri Vlcek).

La al XIII-lea Congres al SSFR, Cluj-Napoca, 
deptembrie 2006, membrii secţiei au organizat 
masa rotundă de farmacie clinică „Asistenţa far-
maceutică modernă. Necesitatea adaptării regle-
mentărilor şi infrastructurii“.

La al 8-lea Simpozion ISOPS, Ankara, Turcia, 
iunie 2006, Prof. Dr. Aurelia Nicoleta Cristea, a 
susţinut conferinţa „Farmacia clinică în Româ-
nia“. 

Din 1998 şi până în prezent, secţia de Farmacie 
clinică din cadrul SSFR Bucureşti a adunat peste 
500 de membri implicaţi activ în activitatea de 
consiliere a pacientului, în activitatea de cercetare 
şi în colaborarea cu medicii din diverse spitale.

La inițiativa unui grup de farmacişti rezidenți, 
în anul 2014, s-a înființat la Cluj-Napoca Asociația 
Română a Farmaciştilor Clinicieni (ARFC), urmă-
rind promovarea, reprezentarea intereselor şi dez-
voltarea profesiei de farmacist clinician, specialist 
care asigură utilizarea rațională a medicamentelor 
şi a altor produse de sănătate, prin practică, edu-
care, cercetare şi colaborarea cu specialişti din do-
meniul asistenței de sănătate, în scopul menținerii 
şi îmbunătățirii stării de sănătate şi creşterii 
calității vieții pacienților şi a populației în general. 
În concordanță cu scopul propus, membrii ARFC 
au desfăşurat activități educaționale adresate pro-
fesioniştilor, medici şi farmacişti, precum şi 
studenților, au participat la manifestări ştiințifice 
şi profesionale, promovând rolul farmacistului cli-
nician şi importanța serviciilor de farmacie clini-
că, au publicat materiale informative pentru 
pacienți. ARFC a facilitat şi a susținut financiar 
participarea membrilor la schimburi de experiență, 
stagii, manifestări ştiințifice şi alte activități din 
domeniul de interes al asociației. ARFC acordă o 
importanță deosebită susținerii demersurilor de 
creare a posturilor de farmacist clinician. În acest 
sens, au avut loc întâlniri cu manageri de spital şi 
au fost transmise memorii Ministerului Sănătății. 
De asemenea, a fost elaborată, în colaborare cu ca-
dre didactice ale Facultății de Farmacie a UMF 
„Iuliu Hațieganu“ din Cluj-Napoca, lista compe-
tențelor farmacistului clinician şi a activităților 
asociate acestora, listă care a fost transmisă Cole-
giului Farmaciştilor din România şi Ministerului 
Sănătății. 

Prof. Dr. Simona Negreş a organizat două Con-
ferinţe Naţionale de Farmacie Clinică, la Bucu-
reşti, în anii 2016 şi 2017, unde au fost prezentate 
peste 150 de lucrări cu subiecte legate de implica-
rea activă a farmacistului clinician în instituirea 
unei farmacoterapii ştiinţifice şi raţionale. La 
aceste conferinţe naţionale au participat cadre di-
dactice, farmacişti rezidenți şi specialişti în farma-
cie clinică din mai multe centre universitare, 
aceştia fiind coordonaţi în prezentarea activităţii 
lor de către coordonatorii de rezidenţiat, astfel: 
Conf. Dr. Adina Popa (Centrul Universitar Cluj Na-
poca), Prof. Dr. Carmen Cristescu (Centrul Uni-
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versitar Timişoara), Prof. Dr.  Veronica Bild (Cen-
trul Universitar Iaşi), Prof. Dr. Camil Eugen Vari 
(Centrul Universitar Târgu Mureş), Conf. Dr. Lau-
ra Bucur (Centrul Universitar Constanţa), Prof. 
Dr. Eliza Gofiţă (Centrul Universitar Craiova), 
Prof. Dr. Simona Negreş, Prof. Dr. Cornel Chiriţă 
(Centrul Universitar Bucureşti). Farmaciştii clini-
cieni au fost prezenţi cu comunicări legate de con-
silierea pacientului şi evitarea erorilor de medica-
ţie la Congresele Naţionale de Farmacie 
desfăşurate în perioada 2000-2018.

Deşi farmacia clinică a fost iniţiată ca program 
de formare profesională în ţara noastră în urmă cu 
35 de ani, paşii pe care această specializare i-a fă-
cut în privinţa implementării ei în spitale sunt 
încă mici. Aceasta deoarece, pe de-o parte, medicii 
nu sunt pregătiţi să efectueze actul prescripţiei 

alături de un farmacist clinician, iar, pe de altă 
parte, aparatul managerial al spitalelor nu scoate 
la concurs posturi pe secţiile spitalului. 

Cu toate acestea, activitatea de farmacie clinică 
s-a intensificat în ultimii cinci ani, specialiştii 
noştri reuşind să se facă remarcaţi în spitalele din 
România în care există deschidere pentru această 
specialitate. Sperăm ca, în viitorul deceniu, speci-
aliştii în farmacie clinică să fie angajaţi pe secţiile 
spitalelor, acolo unde le este locul.

Urmaşii de astăzi ai şcolii de farmacie clinică de 
ieri aduc mulțumiri Acad. Prof. Dr. Dumitru Do-
brescu şi un pios omagiu celor care astăzi nu mai 
sunt printre noi: Acad. Prof. Dr. Aurelia Nicoleta 
Cristea, Acad. Prof. Dr. Ioan Simiti, Acad. Prof. Dr. 
Sorin E. Leucuța.

i
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Definiţia conceptului de automedicaţie

Din perspectiva situaţiei economice actuale și viitoare, în condiţiile în 
care sistemul global de asistenţă medicală va suferi modificări semnificative 
în următorii ani, practicile de autoîngrijire și automedicaţie vor juca un rol 
tot mai important în contextul noilor schimbări, impunându-se ca modalităţi 
de diminuare a acestor costuri. 

Practica automedicaţiei este o componentă principală a procesului de au-
toîngrijire, ce presupune un stil de viaţă sănătos, recunoașterea simptomelor 
și a gravităţii lor, o utilizare responsabilă a medicamentelor și o automonito-
rizare a evoluţiei bolii. 

Conform definiţiei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), automedica-
ţia reprezintă alegerea şi utilizarea de medicamente de către un individ din 

Prof. Dr. Farm. Carmen Cristescu 
Facultatea de Farmacie,
UMF „Victor Babeş“, Timişoara, România
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proprie iniţiativă, fără sfatul medicului sau al far-
macistului, în scopul ameliorării/tratării unor 
simptome sau a unor situaţii clinice autodiagnos-
ticate [1]. De asemenea, în această practică a auto-
medicaţiei este inclusă și utilizarea intermitentă 
sau continuă a unui medicament de către pacient, 
conform unui diagnostic și a unei prescripţii me-
dicale primite în antecedente de la medicul pre-
scriptor pentru tratamentul unor boli cronice/re-
curente [1]. Într-un sens și mai larg, această 
definiţie include și practica administrării de medi-
camente din proprie iniţiativă unor membri ai fa-
miliei, copii sau persoane vârstnice.

Dezvoltarea automedicaţiei s-a datorat în prin-
cipal progreselor înregistrate de cercetarea în do-
meniul medicamentului și a industriei farmaceu-
tice, care au reușit să creeze un număr mare de 
substanţe medicamentoase active ce au putut fi 
condiţionate și încadrate în categoria de medica-
mente eliberate „fără prescripţie medicală” cunos-
cute sub numele de OTC („over the counter”). O 
altă cauză majoră care a favorizat extinderea con-
ceptului de automedicaţie este legată de dorinţa 
crescândă de implicarea activă a indivizilor în ac-
tul terapeutic și în managementul stării lor de să-
nătate [2]. 

Caracteristicile persoanei care recurge cel 
mai frecvent la automedicaţiei 

Practica automedicaţiei este un fenomen cu o 
largă răspândire în populaţie, cu o incidenţă cres-
cândă, dificil de cuantificat deoarece preparatele 
farmaceutice medicamentoase și nemedicamen-
toase utilizate ca automedicaţie nu sunt înregis-
trate în bazele de date de sănătate ale pacienţilor și 
nici rambursate de către sistemele de asigurări de 
sănătate din multe ţări. Ea este prezentă în toate 
ţările, independent de nivelul lor economic. 

Incidenţa automedicaţiei în populaţia generală 
prezintă variaţii dependente de vârstă, sex, nivel 
de educaţie. Astfel, peste 50% dintre indivizii care 
recurg la automedicaţie sunt persoane vârstnice, 
20-40% dintre părinţi apelează la automedicaţie 
pentru îngrijirea propriilor copii, iar 8-10% dintre 
adolescenţi recurg la acest comportament [3]. 

Un studiu realizat în România în martie 2012 
de către Unlock Market Research, în colaborare cu 
Asociaţia Română a Producătorilor Internaţionali 
de Medicamente (ARPIM), a relevat faptul că 87% 
dintre români fac apel la automedicaţie, iar 60% 
dintre părinţi administrează medicamente copii-
lor fără consult medical prealabil [4]. 

Femeile recurg la automedicaţie de 2-3 ori mai 
frecvent decât bărbaţii, iar persoanele cu studii su-
perioare practică de trei ori mai frecvent autome-
dicaţia decât alte categorii de pacienţi [3]. 

O serie de factori, deseori intricaţi, justifică fe-
nomenul automedicaţiei:

• nevoia de autoîngrijire și sentimentul de 
empatie faţă de membrii familiei care pre-
zintă diverse simptome sau afecţiuni clinice;

• comoditatea, dificultatea sau costul ridicat 
al accesului la serviciile medicale primare 
sau de specialitate; în astfel de situaţii,, indi-
vidul luând decizia de a se trata din proprie 
iniţiativă sau de a solicita cel mult consilie-
rea unui farmacist;

• costul ridicat al tratamentului;
• dorinţa de a economisi timp pentru tratarea 

unor simptome care se remit rapid (febră, 
durere etc.), deși nu au identificat etiologia 
acestora;

• relaţia deficitară a pacientului cu terapeutul 
(medic și/sau farmacist); 

• convingerile/credinţele eronate ale pacien-
tului despre boală/simptome/medicamente 
și informaţiile incomplete ale bolnavului 
despre identitatea și posibilele complicaţii 
ale unor stări patologice care survin;

• accesul facil al individului la o paletă largă 
de medicamente existente în „farmacia fa-
miliei“, medicamente care au fost prescrise 
anterior pentru o altă afecţiune, alt stadiu al 
bolii sau altui membru al familiei;

• nivelul educaţional ridicat al individului ca-
re-i facilitează accesul liber la multiple sur-
se de informare în domeniul medical și tera-
peutic;

• publicitatea exagerată prin mass-media pri-
vind date referitoare la substanţele medica-
mentoase.
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Motivele pentru care individul recurge cel mai 
frecvent la automedicaţie

Motivele principale de a practica automedicaţia 
sunt reprezentate de:

• nevoia pacientului de suprimare rapidă a 
simptomatologiei;

• experienţa sa anterioară cu privire la trata-
mentul unei situaţii clinice similare; 

• o situaţie patologică considerată de pacient 
a fi benignă și care, deci, nu impune neapă-
rat un consult medical;

• lipsa de timp pentru o consultaţie medicală 
și dificultatea de acces la un profesionist din 
domeniul sanitar (medic/farmacist). 

Mulţi pacienţi consideră, de asemenea, că prac-
ticarea automedicaţiei poate constitui și o econo-
mie de ordin financiar pentru familia sa la bugetul 
personal.

Beneficiile şi riscurile automedicaţiei 

Beneficiile automedicaţiei 
Beneficiile automedicaţiei pot fi privite din di-

verse perspective, ale pacientului, ale medicului și 
ale farmacistului.

Din punctul de vedere al pacientului, avantaje-
le acestei practici pot fi de natură pur medicală 
(vindecarea/ameliorarea rapidă a stării de sănăta-
te), psihologică (dorinţa de a considera boala ca un 
eveniment pasager) și, nu în ultimul rând, econo-
mică. Astfel, recurgerea la automedicaţie îi permi-
te pacientului: îmbunătăţirea rapidă a stării gene-
rale, diminuarea impactului emoţional pe care 
l-ar avea o consultaţie medicală din care află că 
suferă de o afecţiune cronică/incurabilă, economie 
de timp și de resurse financiare. Toate acestea îi 
cresc gradul de independenţă, dar îl și responsabili-
zează pe pacient, care devine, astfel, un partener 
activ în managementul propriei stării de sănătate. 

Medicului ii permite să aloce mai mult timp 
pentru consultul pacientului cu patologie severă 
sau polimedicat. De asemenea, facilitează timp 
mai mult pentru aprofundarea unor aspecte profe-
sionale. 

Pentru al doilea profesionist din domeniul să-
nătăţii, recurgerea pacientului la automedicaţia 

responsabilă consiliată de farmacist îi permite 
acestuia să se implice activ în optimizarea și per-
sonalizarea actului terapeutic al pacienţilor. De 
asemenea, farmacistul practician poate să se im-
plice activ în consilierea și educaţia terapeutică a 
bolnavilor, conform caracteristicilor specifice fie-
căruia și stadiului afecţiunii pentru care solicită 
consult de specialitate. 

Realizarea unei colaborări reale între medic, 
pacient şi farmacist se va reflecta în optimizarea 
actului terapeutic și diminuarea consecinţelor ne-
gative secundare automedicaţiei (risc de interacţi-
uni medicamentoase potenţial periculoase pentru 
bolnav, creșterea incidenţei accidentelor/inciden-
telor postmedicamentoase, diminuarea număru-
lui de internări în spitale și a consultaţiilor medi-
cale în urgenţă etc.).

Riscurile automedicaţiei
Automedicaţia poate antrena o serie de efecte 

nedorite, de gravitate variabilă. Aceste riscuri de-
rivă dintr-o cunoaștere insuficientă a medicamen-
tului utilizat (dozajul, ritmul de administrare, du-
rata de timp adecvată) și o interpretare eronată a 
simptomelor prezente (de multe ori, privite sepa-
rat, pacientul neavând cunoștinţele necesare pen-
tru face o interpretare corectă a acestora în con-
textul global al afecţiunii survenite).

Dintre riscurile automedicaţiei întâlnite în 
practica clinică, enumerăm:

– Riscul apariţiei unor efecte adverse postme-
dicamentoase survenite ca urmare a alegerii ina-
decvate a moleculei medicamentoase, a posologi-
ei, formei farmaceutice, căii de administrare sau 
duratei de tratament. De exemplu: 

• reactivarea durerii ulceroase sau chiar apa-
riţia unei hemoragii digestive la un pacient 
cu antecedente de ulcer gastro-duodenal și 
consum concomitent de antiinflamatoare 
nesteroidiene (AINS) pentru tratamentul 
durerii de diferite etiologii, în absenţa coad-
ministrării unui medicament protector al 
mucoasei gastrice 

• „boala laxativelor“ prin utilizarea cronică, 
excesivă a laxativelor pentru tratamentul 
constipaţiei funcţionale.
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– Risc de interacţiuni medicamentoase poten-
ţial periculoase între medicamentul utilizat sub 
formă de automedicaţie și alt medicament prescris 
pentru terapia unor afecţiuni cronice:

• un puseu hipertensiv ca urmare a consumu-
lui excesiv de decongestionante nazale de 
către un pacient hipertensiv; 

• alegerea eronată a unui medicament antia-
lergic (antihistaminice de generaţia I) care 
prezintă asociat și efect sedativ la un pacient 
vârstnic aflat sub tratament cronic cu anxi-
olitice produce sedare excesivă și crește ris-
cul de căderi și fracturi;

• apariţia unor hemoragii de gravitate varia-
bilă la un pacient tratat cronic cu anticoa-
gulante orale sau antiagregante plachetare 
și utilizarea concomitentă a unui compus de 
tipul antiinflamatoarelor nesteroidiene.

– Dezvoltarea rezistenţei bacteriene, ca urmare 
a utilizării abuzive, iraţionale de antibiotice și chi-
mioterapice. Rezistenţa bacteriană constituie o 
problemă de actualitate mai ales în ţările în curs 
de dezvoltare, unde acestea sunt eliberate fără pre-
scripţie medicală.

Nu în ultimul rând, un tratament inadecvat 
contextului clinic real (ce maschează o parte a 
simptomatologiei), neadaptat la gravitatea situaţi-
ei patologice, poate conduce la o eroare în dia-
gnosticare și întârzierea solicitării de îngrijiri me-
dicale specializate în vederea unei identificări cât 
mai precoce a contextului clinic cu potenţial se-
ver, chiar letal, asupra pacientului, și instituirea 
cât mai rapidă a unui tratament adecvat. Pacientul 
își poate astfel pierde șansa de a fi diagnosticat și 
tratat în timp util. 

Toate aceste riscuri sunt consecinţe ale unei 
lipse de conștientizare și minimalizare a lor de că-
tre pacient, lipse derivate de multe ori: dintr-o au-
todiagnosticare eronată a simptomelor, utilizare 
de doze prea mari sau pentru perioade lungi de 
timp (nejustificate clinic), din incapacitatea aces-
tuia de a evalua potenţiale interacţiuni medica-
mentoase (cu alte medicamente coadministrate, 
cu alimente, băuturi), din imposibilitatea de a 
recunoaște posibilele contraindicaţii sau averti-

zări precizate în prospectul medicamentului ce 
fac referire la propria persoană, din întârzierea re-
curgerii la un consult medical specializat în timp 
util etc. Prin subminarea cunoștinţelor profesio-
nale ale medicului și farmacistului, pacientul se 
expune direct riscurilor automedicaţiei. 

Aceste consecinţe ar putea fi prevenite dacă pa-
cientul ar solicita îngrijiri de la echipa de asistenţă 
medicală primară specializată în servicii medico-
farmaceutice de foarte bună calitate.

Automedicaţia responsabilă

Politicile de sănătate actuale sunt centrate pe 
creșterea responsabilităţii pacientului faţă de pro-
pria sănătate. Astăzi, tot mai mult, se vorbește des-
pre automedicaţia responsabilă și Asociaţia Medica-
lă Mondială (World Medical Association) a elaborat 
și publicat un ansamblu de instrucţiuni disponibile 
atât pentru pacienţi, cât și pentru profesionistii din 
sănătate în vederea unei bune practici a automedi-
caţiei, adică o automedicaţie responsabilă [5]. As-
tăzi, prin conceptul de îngrijire personală se înţele-
ge ansamblul de măsuri de prevenţie și auto- 
medicaţie responsabilă, considerate două soluţii cu 
impact pozitiv asupra creșterii speranţei de viaţă, 
dar și asupra calităţii vieţii individului.

Conceptul de automedicaţie responsabilă a fost 
implementat pentru a se restricţiona utilizarea 
abuzivă şi necorespunzătoare a produselor medi-
camentoase care se pot achiziţiona fără prescripţie 
medicală. Automedicaţia responsabilă presupune, 
pe de-o parte, ca medicamentele care se eliberează 
fără prescripţie medicală să fie sigure (lipsite de 
riscuri sau cu riscuri minime pentru sănătate în 
caz de utilizare de doze mai mari sau pe durată de 
timp mai îndelungată), de calitate şi eficace. Pe de 
altă parte, pacientul care recurge la această practi-
că trebuie să fie capabil să identifice corect simp-
tomele prezente, să poată aprecia corect gravitatea 
contextului clinic, să identifice molecula optimă 
de medicament, să o administreze conform cu in-
strucţiunile prevăzute în prospectul acesteia și să 
monitorizeze atent rezultatele obţinute (dorite/
efectele adverse dezvoltate).

Practicarea automedicaţiei responsabile va per-
mite reducerea costurilor pentru pacient şi pentru 
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sistemul asigurărilor de sănătate și va favoriza au-
tonomia pacientului.

Rolul profesioniştilor din sănătate în controlul 
automedicaţiei

Cei doi profesioniști din domeniul sănătăţii, 
medicul și farmacistul, joacă un rol principal în 
prevenirea riscurilor automedicaţiei.

Pentru a limita potenţialele riscuri ce derivă 
din practica automedicaţiei, este important și ne-
cesar ca profesioniștii din domeniul sănătăţii să 
furnizeze pacienţilor servicii de educaţie cu privi-
re la utilizarea adecvată și în condiţii de siguranţă 
maximă a tuturor medicamentelor de tip OTC. De 
asemenea, le recomandă acestora să solicite consi-
liere pentru a identifica informaţii suplimentare și 
pentru a recunoaște circumstanţele în care medi-
camentul autoadministrat nu este recomandat a fi 
utilizat [6].

Farmacistul are un rol major în identificarea, 
rezolvarea și prevenirea diferitelor probleme lega-
te de medicamente, dar și în educarea continuă a 
pacienţilor privind utilizarea corectă a substanţe-
lor medicamentoase eliberate fără prescripţie me-
dicală. Toate aceste acţiuni au drept scop final îm-
bunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor și reducerea 
riscului iatrogen postmedicamentos. Informaţiile 
furnizate de acesta trebuie să fie adaptate nivelului 
de înţelegere al pacienţilor și nevoilor specifice fi-
ecărei persoane în parte. Farmaciștii din farmacia 
comunitară au oportunitatea, dar și responsabili-
tatea de a se implica în procesul de utilizare sigu-

ră, eficientă și economică a tuturor medicamente-
lor, în special a celor de tip OTC, atunci când 
pacientul îl solicită [6-8].

Ca membri ai echipei de promovare a stării de 
sănătate, ambii profesioniști, medicul și farmacis-
tul, au ca responsabilităţi comune faţă de bolnav:

–  participarea la programele de screening me-
dical populaţional pentru a putea identifica 
precoce existenţa unor afecţiuni medicale 
cu incidenţă crescută (măsurarea valorilor 
tensiunii arteriale și a glicemiei, determina-
rea indicelui de masă corporală etc.);

–  informarea populaţiei cu privire la impor-
tanţa respectării Calendarului Naţional de 
Vaccinare și a riscurilor la care se expun în 
cazul nerespectării acestor acţiuni;

–  implicarea activă în acţiunile de profilaxie 
primară și secundară a unor afecţiuni croni-
ce frecvent întâlnite (combaterea sedenta-
rismului și a consumului exagerat de sodiu, 
diminuarea/renunţarea la fumat, diminua-
rea/renunţarea la consumul exagerat de al-
cool, prezentarea la examenele medicale pe-
riodice pentru bolnavii cronici);

–  atenţionarea populaţiei cu privire la riscuri-
le automedicaţiei. 

Doar printr-o colaborare reală în practica me-
dicală între medic și farmacist, problema autome-
dicaţiei ar putea avea un control mai eficient în 
scopul prevenirii deceselor premature, al reduce-
rii accidentelor iatrogene postmedicamentoase și 
al optimizării raportului beneficiu-cost pe dome-
niul medicaţiei.
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In a dynamic society, which is increasingly competitive, technological and 
besieged by information, the pharmacist must re-affirm his competence by 
developing new skills, adapting to the concept of “pharmaceutical care” and 
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Traditionally, the pharmacist is not identified as a diagnostician, but in 
modern pharmaceutical practice, the ability to correctly identify the health 
problems raised by patients is essential.

The steps that the pharmacist must go through to formulate the diagnosis 
hypothesis are: patient observation, patient questioning, summarization of 
the obtained information.

Over the last decade, pharmacists around the world are more open to par-
ticipating in the prevention and screening of chronic diseases.
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Asistenţa farmaceutică şi serviciile 
farmaceutice

Într-o societate dinamică, care este din ce în ce 
mai competitivă, tehnologizată şi asediată de in-
formaţie, farmacistul trebuie să-şi reafirme com-
petenţa prin dezvoltarea de noi abilităţi, adaptân-
du-se la conceptul de „pharmaceutical care“ 
(asistenţa farmaceutică) şi oferind noi tipuri de 
servicii farmaceutice. Termenul de asistenţă far-
maceutică a apărut la mijlocul anilor ˊ70. O defi-
niţie a asistenţei farmaceutice este publicată în 
anul 1990 de Hepler C.D. și Strand L.M., care este 
completată  în anul 1998 de către Federaţia Inter-
naţională Farmaceutică (International Pharmace-
utical Federation, FIP): „Furnizarea responsabilă 
a terapiei medicamentoase în scopul obţinerii de 
rezultate definitive care îmbunătăţesc sau să 
menţină calitatea vieţii pacientului“. O definiţie 
actualizată (2013) este dată de Reţeaua Europeană 
de Asistenţă Farmaceutică (Pharmaceutical Care 
Network Europe, PCNE): “Asistenţa farmaceutică 
este contribuţia farmacistului la îngrijirea persoa-
nelor fizice pentru a optimiza utilizarea medica-
mentelor și îmbunătăţirea sănătăţii acestora“ [1]. 

Practica farmaceutică a devenit mult mai ori-
entată către pacient, iar farmacistul îşi asumă re-
zultatul terapeutic, alături de ceilalţi profesionişti 
din domeniul sănătăţii. Rolul farmacistului con-
temporan include asistenţa farmaceutică, fiind 
necesară schimbarea vechii mentalităţii în care 
farmacistul este mai puţin accesibil pacientului, 
ocupându-se cu prepararea de medicamente sau 
cu alte sarcini administrative. În acest sens, for-
marea farmacistului trebuie să se alinieze cu dez-
voltarea abilităţilor necesare pentru evaluarea, 
educarea și consilierea pacienţilor, conceperea 
planurilor de monitorizare şi protocoale de trata-
ment, ajustări ale dozelor, selectarea alternativelor 
terapeutice adecvate și a terapiilor preventive [2].

La nivel mondial, serviciile farmaceutice au o 
mare tendinţă de extindere, iar farmacistul accep-
tă noi roluri în paleta profesională. Astfel, în Ma-
rea Britanie, farmaciştii au în responsabilitate în 
mod contractual cu Serviciul Naţional de Sănătate 
(National Health Service, NHS) suportul pacienţi-
lor pentru a renunţa la fumat, administrarea su-
pravegheată a metadonei, schimbul de seringi, 
scheme de tratament ale afecţiunilor minore, re-
cenzii ale medicamentelor etc. [3,4].

Rezumat

Într-o societate dinamică, care este din ce în ce mai competitivă, tehnolo-
gizată şi asediată de informaţie, farmacistul trebuie să-şi reafirme competen-
ţa prin dezvoltarea de noi abilităţi, adaptându-se la conceptul de „pharmace-
utical care“ (asistenţa farmaceutică) şi oferind noi tipuri de servicii 
farmaceutice.

În mod tradiţional, farmacistul nu este identificat ca diagnostician, dar, în 
practica farmaceutică modernă, este esenţială abilitatea de a identifica corect 
problemele de sănătate ridicate de pacienţi.

Etapele pe care trebuie să le parcurgă farmacistul pentru a formula ipote-
za de diagnostic sunt: observarea pacientului, chestionarea pacientului, su-
marizarea informaţiilor obţinute. 

În ultimul deceniu, la nivel mondial, farmaciştii sunt mai deschişi a parti-
cipa la prevenirea şi screening-ul unor boli cronice.

Cuvinte cheie: farmacist, asistenţă farmaceutică, prevenţie, diagnostic 
precoce, screening
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Rolul farmacistului în diagnosticarea 
pacientului

În mod tradiţional, farmacistul nu este identifi-
cat ca diagnostician, dar, în practica farmaceutică 
modernă este esenţială abilitatea de a identifica 
corect problemele de sănătate ridicate de pacienţi 
[5]. Termenii „diagnosticare“ și „diagnostic“ au 
evoluat de-a lungul timpului. Dacă în trecut dia-
gnosticul unei afecţiuni avea la bază doar cunoaş-
terea unor date sumare (vârstă, sex, greutate, cu-
loarea pielii și culoarea ochilor), în zilele noastre 
diagnosticarea a fost puternic revoluţionată odată 
cu implementarea de noi instrumente și tehnolo-
gii în domeniul medical; în acelaşi timp, au cres-
cut și îndatoririle și responsabilităţile celor impli-
caţi în diagnosticare [6]. „Diagnosticul este 
rezultatul procesului de raţionament clinic referi-
tor la natura unei afecţiuni, un proces care se ba-
zează pe evaluarea istoricului medical al pacien-
tului, semne și simptome și revizuirea rezultatelor 
testelor de laborator“ – aceasta reprezintă una 
dintre definiţiile actuale ale diagnosticului [5]. 

Deşi farmacistul nu a fost până acum direct im-
plicat în diagnosticarea unei afecţiuni medicale, se 
pare că această paradigmă se schimbă rapid [6].

Într-un studiu adresat farmaciştilor clinicieni, 
efectuat în Canada, s-a pus accent pe atitudinea 
farmacistului faţă de diagnostic şi rezolvarea pro-
blemelor farmacoterapeutice, precum și evaluarea 
nivelului său de cunoștinţe/abilităţi legate de dia-
gnosticarea problemelor relevante din punct de 
vedere farmacoterapeutic [5]. Farmaciştii înrolaţi 
în acest studiu cred că abilităţile de diagnostic 
sunt importante pentru rezolvarea problemelor 
terapeutice, dar au demonstrat lacune ale cunoş-
tinţelor de specialitate (ex. interpretarea unei spi-
rometrii, interpretarea rezultatului hormonului 
stimulant al tiroidei, estimarea riscului cardiovas-
cular, evaluarea sindromului hipersecreţiei hor-
monale antidiuretice inadecvate, evaluarea unei 
erupţii cutanate potenţial legată de medicament) 
și o capacitate scăzută de a aplica concepte de raţi-
onament diagnostic probabilistic. Se profilează 
astfel o oportunitate a extinderii cunoștinţelor cu 
privire la raţionamentul diagnostic, cu efect în dez-
voltarea profesională a farmaciştilor clinicieni [5].

Automedicaţia este o problemă globală, alar-
mantă, pe care comunitatea farmaciştilor trebuie 
să o abordeze cu foarte mare responsabilitate 
[7,8]. Deși există o mișcare globală generală de li-
beralizare a pieţelor de medicamente care se pot 
elibera fără prescripţie medicală, farmaciile conti-
nuă să fie principalii furnizori ai acestor medica-
mente. Prin urmare, farmaciștii sunt cei mai în 
măsură să faciliteze fenomenul de automedicaţie, 
să modeleze pozitiv deciziile „consumatorilor“ și 
să-i orienteze în găsirea unor alternative optime 
de tratament [9].

Conform legislaţiei în vigoare din România, 
farmacistul poate evalua starea de sănătate a paci-
entului – cu alte cuvinte, să emită o ipoteză de di-
agnostic – şi poate recomanda medicamente (de 
tip over the counter – OTC sau care se eliberează 
pe bază de prescripţie medicală) şi suplimente ali-
mentare pentru afecţiuni minore, dar şi în regim 
de urgenţă, pentru afecţiuni grave. Farmacistul 
trebuie să determine dacă simptomele pot fi asoci-
ate cu o problemă gravă de sănătate, caz în care 
trebuie să direcţioneze pacientul la un consult 
medical. În cazuri de urgenţă, farmacistul trebuie 
să apeleze inclusiv la serviciul de ambulanţă 
[10,11]. 

Dacă este identificată o problema minoră, far-
macistul va consilia adecvat pacientul şi va elibera 
produse farmaceutice doar în situaţia în care aces-
tea sunt necesare [10]. O afecţiune minoră este o 
afecţiune care poate fi gestionată cu un minimum 
de tratament și/sau strategii de autoîngrijire, de 
obicei, o condiţie pe termen scurt; nu necesită tes-
te de laborator şi poate fi tratată la domiciliu.

Spre exemplu, în Canada şi Marea Britanie, în 
categoria de afecţiuni minore sunt incluse: acneea 
ușoară, boala de reflux gastro-esofagian (reflux de 
acid), bătăturile şi monturile, candidoza bucală şi 
vaginală, congestia nazală, dermatita alergică de 
contact, durerile musculare minore, contracepţia 
de urgenţă, diareea noninfecţioasă, dismenoreea, 
dispepsia (indigestia), durerea de gât, durerea arti-
culară minoră, eczemele moderate, greaţa, hemo-
roizii, herpesul simplex, impetigo, aftele, infecţiile 
fungice ale pielii, infecţiile urinare necomplicate, 
mătreaţa, negii (exclusiv negii faciali și genitali), 
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infestarea cu oxiuri, renunţarea la fumat, rinita 
alergică, tulburările minore de somn, tusea, ulce-
rele orale, urticaria ușoară (inclusiv mușcături și 
înţepături), durerea uşoară de cap, xeroftalmia 
(ochii uscaţi) [12-14]. 

În Marea Britanie, farmaciştii utilizează sche-
me de tratament destinate afecţiunilor minore, 
aprobate de NHS, care sunt decontate ca servicii 
farmaceutice [14,15]. În mod particular, în Cana-
da, farmacistul are dreptul de a prescrie medica-
mente care se eliberează doar pe bază de prescrip-
ţie, pentru afecţiuni minore. Farmacistul canadian 
are acum opţiunea de a selecta şi prescrie medica-
mente dintr-o listă limitată, care erau în mod tra-
diţional sub controlul exclusiv al medicilor. Deşi 
pacienţii sunt deschişi la consilierea şi prescrierea 
de medicamente pentru afecţiunile minore de că-
tre farmacist, totuşi, medicii canadieni sunt preo-
cupaţi de diagnosticarea pacienţilor de către farma-
cişti și de etica selecţiei produselor prescrise [16].

În activitatea curentă, este extrem de impor-
tant ca farmacistul să utilizeze raţionamentul cli-
nic pentru a ajunge la un diagnostic diferenţiat în 
cazul problemei de sănătate acuzată de pacient. 
Raţionamentul clinic se referă la procesele decizi-
onale asociate cu practica clinică, un proces de 
gândire prin care farmacistul poate să ia măsurile 
adecvate într-un context specific [11,17]. Evalua-
rea stării de sănătate a pacientului se suprapune 
cu formularea unei ipoteze de diagnostic a afecţi-
unii acuzate de acesta şi implică recunoașterea 
mai multor indicii, corelată cu analiza datelor 
existente la momentul dat. În mod rapid și pe baza 
unor informaţii relativ limitate, farmacistul ajun-
ge la un număr mic de ipoteze de diagnostic, pe 
care apoi le verifică prin investigare verbală. Răs-
punsul la fiecare întrebare permite farmacistului 
să se restrângă ipotezele de diagnostic posibile, fie 
prin eliminarea unor condiţii speciale, fie prin 
confirmarea suspiciunilor privind o anumită afec-
ţiune. După finalizarea investigării, farmacistul 
trebuie să fie în măsură să abordeze specific starea 
pacientului [17].

Actualizarea cunoștinţelor farmacistului este 
strâns legată de educaţia farmaceutică continuă, 
cuantificată prin creditele de educaţie farmaceuti-

că continuă (EFC) [2]. În plus, experienţa clinică 
are un rol important în procesul de evaluare a stă-
rii de sănătate a pacientului. Anumite condiţii au 
simptomatologii foarte caracteristice și, odată în-
tâlnite în practică, devine o sarcină relativ simplă 
emiterea unei ipoteze de diagnostic pentru urmă-
torul caz. În consecinţă, o mare parte din practica 
zilnică constă în analiza unor cazuri noi, relativ 
similare cu unele cazuri întâlnite anterior, și de a 
le compara/diferenţia de cele vechi [17].

Rolul comunicării centrate pe pacient în 
emiterea ipotezei de diagnostic

Abilităţile de comunicare sunt esenţiale în prac-
tica farmaceutică, mai ales în emiterea ipotezei de 
diagnostic. La începutul acestui secol, comunicarea 
centrată pe pacient a fost studiată şi descrisă pe 
larg, în special cu privire la personalul medical 
(medici, asistenţi medicali), dar nu a fost clar defi-
nită pentru farmaciști. Comunicarea centrată pe 
pacient, un concept integrat în asistenţa farmaceu-
tică, se referă la procesul de consiliere şi la luarea 
deciziilor de comun acord cu pacientul [18]. Esenţa 
acestui tip de comunicare este ilustrată de trei 
obiective principale: determinarea perspectivei pa-
cientului asupra bolii, înţelegerea contextului psi-
hosocial al pacientului și atingerea obiectivelor co-
mune de tratament, având la bază valorile 
pacientului [19]. Comunicarea eficientă farmacist-
pacient are ca rezultat o evaluare a stării de sănăta-
te a pacientului şi o diagnosticare corectă, atinge-
rea obiectivelor terapeutice, creşterea aderenţei la 
tratament şi educarea pacientului [20]. 

Etapele pe care trebuie să le parcurgă farmacis-
tul pentru a formula ipoteza de diagnostic sunt 
următoarele:

a) Observarea pacientului (observarea limbaju-
lui nonverbal: expresia feţei, expresia ochilor, ges-
turile, postura, aspectul hainelor etc.) [21]; Care 
este aspectul general al pacientului? Arată sănă-
tos sau bolnav? Ce vârstă are pacientul? În aceas-
tă primă etapă, are loc luarea la cunoştinţă a pro-
blemei de sănătate a pacientului (ascultarea activă, 
folosirea empatiei, observarea limbajului paraver-
bal al pacientului: tonul şi volumul vocii, dicţia, 
accentul, pauzele făcute în vorbire, ritmul vor-
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birii, modulaţia vocii, dresul vocii etc.) [22,23]. 
Care este problema de sănătate a pacientului?

b) Chestionarea pacientului (utilizarea de în-
trebări specifice). Întrebările deschise (Cum...?  
Ce...?  Care...?  Unde...? Ce simţiţi când…? Ce 
părere aveţi despre…? Când vă deranjează mai 
tare?) dau pacientului oportunitatea de a da răs-
punsuri complete, dar, în același timp, lasă o mare 
libertate modalităţii în care sunt formulate răs-
punsurile. Aceste întrebări au rolul să extragă in-
formaţii care sunt extrem de importante pentru 
farmacist. Întrebările deschise se utilizează atunci 
când sunt necesare mai multe informaţii pentru a 
efectua o consiliere eficientă; au şi rol de încuraja-
re a răspunsului [21].

Întrebările închise solicită răspunsuri scurte 
(1-2 cuvinte). Aceste întrebări pot fi cu răspuns Da/
Nu (Vă doare şi capul? Aţi mai avut astfel de epi-
soade dureroase?), de alegere/selectare (Durerea 
este mai intensă dimineaţa sau seara?) sau de iden-
tificare (Cum vă numiţi? Ce vârstă aveţi?) [22].

De exemplu, întrebările specifice în cazul unui 
pacient care reclamă că tuşeşte vizează următoa-
rele aspecte importante care susţin formularea 
unei ipoteze de diagnostic corecte: 

• tipul de tuse (productivă/neproductivă); 
• culoarea sputei (clară și albă, mucoidă, su-

gerează că nu există nicio infecţie; galbenă, 
verde sau maro indică în mod normal, infec-
ţie; mucopurulentă, este în general cauzată 
de o infecţie virală; hemoptizică, poate fi ru-
ginie în pneumonie, roz  în insuficienţă ven-
triculară stângă sau roșu închis în carci-
nom; sputa cu sânge roșu aprins se 
datorează forţei tusei care produce ruperea 
unui vas de sânge);

• aspectul sputei (subţire și spumoasă suge-
rează insuficienţă ventriculară stângă; vâs-
coasă, mucoidă, galbenă poate sugera astm; 
sputa spontană, neplăcută la miros, suge-
rează fie bronşiectazie, fie abces pulmonar);

• apariţia episodului de tuse (un episod de 
tuse mai acentuat dimineaţa poate sugera 
sindromul tusei la nivelul căilor respiratorii 
superioare, bronşiectazia sau bronșita cro-
nică, un episod nocturn sugerează o afecta-
re cardiacă);

• durata tusei (o tuse de 3 zile în general 
acompaniază infecţii ale tractului respirator 
superior; de 3 săptămâni, poate proveni de 
la o bronșită acută sau cronică; de 3 luni sau 
mai mult, provine de la bronșită cronică, tu-
berculoză sau carcinom);

• periodicitatea (adulţii cu tuse recurentă ar 
putea suferi de bronșită cronică, în special 
în cazul în care aceştia fumează; se impune 
o atenţie sporită la copiii cu tuse recurentă 
și cu antecedente familiale de eczeme, astm 
sau febra fânului, deoarece informaţia suge-
rează astm, fiind necesare investigaţii supli-
mentare);

• vârsta pacientului (copiii suferă frecvent de 
infecţii ale tractului superior respirator, dar 
astmul bronşic şi angina ar trebui să fie lua-
te în considerare; cu creșterea vârstei, bron-
şita, pneumonia şi carcinomul devin mai 
probabile);

• simptome asociate (febră, rinoree, inflama-
ţia mucoasei laringiene);

• fumatul (pacienţii care fumează sunt mai 
predispuşi la tusea cronică şi recurentă; în 
timp, este posibilă dezvoltarea bronşitei cro-
nice şi a bronşitei cronice obstructive) [17].

c) Sumarizarea informaţiilor obţinute (utiliza-
rea parafrazării, solicitarea de feedback). Înainte 
de a emite o ipoteză de diagnostic şi a face o reco-
mandare pacientului, este util a se sintetiza infor-
maţiile obţinute, mai ales atunci când sunt nece-
sare un număr mai mare de întrebări la 
investigare. Sumarizarea informaţiilor contribuie 
la finalizarea ipotezei de diagnostic, dar, în acelaşi 
timp, permite şi pacientului să adauge informaţii 
suplimentare sau să corecteze aspectele care nu 
au fost reţinute corect de către farmacist [17].

Farmacistul trebuie să posede cunoştinţele şi 
abilitatea de a corela informaţiile obţinute de la 
pacient pentru putea diferenţia cauzele apariţiei 
unei afecţiuni. Exemplificând pentru tuse, cauzele 
probabile (infecţia tractului respirator superior, 
bronşita acută) sunt diferite de cele mai puţin pro-
babile (laringo-traheo-bronşita, bronşita cronică, 
astmul bronşic, pneumonia dobândită în comuni-
tate, tuse sau respiraţie şuierătoare induse de anu-
mite medicamente) sau foarte puţin probabile (in-
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suficienţa cardiacă, bronşiectazia, tuberculoza, 
cancerul pulmonar, abces pulmonar, pneumoto-
rax spontan, boala de reflux gastro-esofagian, no-
cardioza). Astfel, farmacistul trebuie să fie foarte 
prompt în a direcţiona pacientul la medic dacă pe 
lângă tuse identifică şi alte simptome asociate, 
cum ar fi: dureri în piept, hemoptizie, durere la 
inspiraţie, şuierături și/sau dificultăţi de respira-
ţie, durata tusei mai mare de câteva săptămâni, 
reapariţia tusei în mod regulat, simptome debili-
tante la vârstnici, persistenţa nocturnă la copii 
[11,17].

Raţionamentul clinic şi utilizarea tehnicile 
adecvate de comunicare sunt premise ale contură-
rii unei ipoteze corecte de diagnostic, ipoteză ur-
mată de o consiliere eficientă şi obţinerea succe-
sului terapeutic.

Noi tendinţe în implicarea farmaciştilor în 
diagnosticarea precoce

În ultimul deceniu, la nivel mondial, farmaciş-
tii sunt mai deschişi a participa la prevenirea şi 
screening-ul unor boli cronice: osteoporoza, os-
teoartrita, diabetul, hipercolesterolemia, hiper-
tensiunea, astmul bronşic, bolile cronice pulmo-
nare obstructive, afecţiunile somnului şi depresia 
[24]. Recent, au apărut mai multe studii în care 
este subliniat rolul farmacistului în diagnostica-
rea precoce a altor afecţiuni, diagnosticare care, în 
mod tradiţional, aparţine medicilor: diverse tipuri 
de cancer, demenţa, poliartrita reumatoidă etc.

Astfel, farmaciştii au început să manifeste un 
interes crescut pentru screening-ul mai multor 
tipuri de cancer deoarece au oportunitatea de a 
desfășura activităţi de prevenire a malignităţii 
[24]. Deşi pacienţii au apelat la medicamente în 
farmaciile comunitare pentru tratamentul simp-
tomelor unor forme de cancer, personalul farma-
ciei a fost rareori implicat în diagnosticarea aces-
tor simptome. În momentul eliberării acestor 
medicamente, personalul farmaciei a avut oportu-
nitatea de a facilita diagnosticarea precoce a simp-
tomatologiei specifice cancerului. Cuantificarea 
numărul pacienţilor cu simptome sugestive de 
cancer care apelează la diverse remedii în far-
maciile comunitare este o provocare pentru viitor 

şi ar contribui la înţelegerea rolul farmacistului în 
diagnosticul precoce al diverselor forme de can-
cer, în principiu dacă acest rol ar fi acceptabil și 
eficient [25]. Teoretic, farmaciştii pot avea un im-
pact major în depistarea precoce a diverselor for-
me de cancer, fiind la curent cu orientările actuale 
de screening și având acces la resurse educaţiona-
le [24].

De exemplu, o formă de cancer care afectează 
un număr din ce în ce mai mare de pacienţi este 
cancerul colorectal. Accesibilitatea rapidă a far-
macistului în a oferi asistenţă farmaceutică în pri-
ma linie oferă oportunitatea de a promova preve-
nirea bolii, dar şi consilierea pacienţilor cu 
cancerul colorectal. Farmaciştii pot încuraja paci-
enţii să își modifice stilul de viaţă prin recomanda-
rea unei alimentaţii sănătoase, activităţilor fizice 
și renunţarea la fumat. Pacienţii solicită consiliere 
la debutul iniţial al simptomelor, deşi nu sunt can-
didaţi la screening, şi au nevoie de o diagnosticare 
corectă. Recunoaşterea incipientă a simptomelor 
de cancer colorectal poate conduce la o investiga-
re promptă şi o intervenţie terapeutică adecvată. 
Două treimi dintre pacienţi pot acuza simptome 
cum ar fi o masă rectală sau abdominală palpabilă, 
sânge rectal amestecat cu scaun, sângerare rectală 
cu pierderea în greutate, o schimbare în tranzitul 
intestinal sau diaree, anemie cu deficit de fier etc. 
Farmacistul are oportunitatea de a trimite pacien-
tul la un consult de specialitate. În plus, poate dis-
tribui kituri de testare persoanelor eligibile şi poa-
te consilia pacienţii privind efectuarea unei 
colonoscopii (utilizarea medicaţiei aferente, pro-
movarea hidratării cu fluide care conţin electro-
liţi) [26].

Farmacistul ar putea  avea un rol esenţial şi în 
gestionarea demenţei. Există mai multe modali-
tăţi prin care se poate oferi suport atât pacienţilor 
deja diagnosticaţi, cât şi celor care sunt expuşi ris-
cului de a dezvolta demenţă. Ziua bolii Alzheimer 
este marcată anual la nivel mondial în data de 21 
septembrie şi oferă oportunitatea farmaciştilor de 
a sensibiliza opinia publică, de a reduce stigmati-
zarea și de a combate miturile nerealiste cu privire 
la demenţă (oferirea suportului asociaţiilor de 
profil, încurajarea activă a pacienţilor de a lua în 
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considerare un test de screening al memoriei cu 
ajutorul medicului de familie etc.) [27]. Farmacis-
tul poate recomanda şi soluţii nonfarmacologice 
și să trimită pacientul sau aparţinătorul la alţi spe-
cialişti (optometrist, fizioterapeut, patolog etc.). 
De asemenea, combinarea mai multor terapii dife-
rite poate fi necesară pentru a trata anumite con-
diţii care apar în demenţă [28].

Cu instrumente adecvate, comunitatea farma-
ciştilor ar putea participa activ şi la depistarea pre-
coce a deficitului cognitiv minor (mild cognitive 
impairment – MCI) pentru a redirecţiona imediat 
pacienţii către specialiştii neurologi sau psihiatri. 
MCI este o tulburare cognitivă asociată cu vârsta, 
o etapă tranzitorie între îmbătrânire și demenţă. 
Farmaciştii au avantajul că sunt vizitaţi în mod 
regulat de pacienţii vârstnici, fiind printre cei mai 
accesibili profesionişti din domeniul sănătăţii şi 
pot avea un rol vital în depistarea precoce a MCI 
[29].

Un alt exemplu este un studiu de caz publicat, 
în care un pacient (59 de ani) se prezintă la farma-
cie cu o durere inexplicabilă, în curs de agravare, 
însoţită de inflamaţia ambelor picioare. În urma 
evaluării situaţiei, farmacistul emite ipoteza de di-
agnostic de poliartrită reumatoidă. După consul-
tul medicului curant, pacientul este supus unui 
regim terapeutic complex, rapid, pentru poliar-
trită reumatoidă. Prin consiliere extinsă și prin 
educaţie, farmacistul are capacitatea de a ajuta pa-
cientul să își gestioneze mai bine regimul medica-
mentos și să înţeleagă rezultatele terapeutice. Far-
maciştii pot avea un rol foarte activ în suportul 
pacienţilor cu poliartrită reumatoidă şi în gestion-
area terapiilor medicamentoase, în scopul opti-
mizării rezultatelor [30].

Schimbări necesare în învăţământul 
farmaceutic

Facultăţile de farmacie trebuie să-şi actualizeze 
permanent curicula pentru putea pregăti judicios 
farmacistul modern. Astfel, parcurgerea anilor de 
studiu trebuie să conducă la dezvoltarea gândirii 
critice, să îmbunătăţească abilităţile de rezolvare a 
problemelor și de luare a deciziilor în timpul far-

macoterapiei. Viitorul farmacist trebuie să fie in-
struit să creeze, să transmită și să aplice noi 
cunoștinţe bazate pe cercetările de vârf din dome-
niul știinţelor farmaceutice, să colaboreze cu alţi 
profesioniști din domeniul sănătăţii şi să contri-
buie la creşterea calităţii vieţii comunităţii [2,23]. 
Activitatea farmacistului este direct legată de sa-
tisfacţia pacientului; cu cât asistenţa farmaceutică 
este mai completă şi mai eficientă, cu atât satisfac-
ţia pacientului este mai mare [31,32]. Unele studii 
arată că satisfacţia profesională a farmacistului 
afectează calitatea muncii, dar alte studii au con-
statat că o implicare mai mare în serviciile clinice 
îi sporește satisfacţia profesională [33]. Pentru a 
avea o mai bună reprezentare a nivelului real al 
performanţei farmaciştilor în procesul de diagnos-
ticare, trebuie dezvoltate noi instrumente care să 
fie mai aliniate cu raţionamentul clinic şi care să 
permită evaluarea tuturor părţilor procesului de 
luare a deciziilor [33]. Un mediu prietenos pentru 
desfăşurarea activităţii de asistenţă farmaceutică 
va creşte gradul de satisfacţie al angajaţilor. De 
asemenea, dezvoltarea abilităţilor de comunicare 
şi raţionament clinic ale farmaciştilor tineri con-
tribuie la îmbunătăţirea asistenţei farmaceutice și 
a climatului din cadrul organizaţiilor [34].

Concluzii

Farmacistul este cel mai accesibil specialist din 
domeniul sănătăţii şi, de aceea, implicarea sa în 
diagnosticul precoce al unor afecţiuni are mare 
impact asupra stării de sănătate a comunităţii. 
Schimbările societăţii moderne recalibrează rolu-
lui  farmacistului, care trebuie să demonstreze că 
este un practician competent şi de încredere. Ast-
fel, farmaciştii se confruntă cu nevoia de creştere 
a experienţei clinice, de a avea permanent un nivel 
ridicat de cunoştinţe şi de o înţelegere mai pro-
fundă a afecţiunilor medicale comune. Viitorul 
conturează o mai mare implicare a farmaciştilor 
în tratamentul afecţiunilor minore, o participare 
activă la prevenirea şi screening-ul multor boli 
cronice, dar şi ale altor boli de temut, cum ar fi 
unele forme de cancer, sau ale unor semne incipi-
ente de demenţă.
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Integrarea cercetării  
medical-farmaceutice româneşti în 
circuitul internaţional, prezent şi 
viitor

                 
Assoc. Prof. Alexandru Schiopu, MD, PhD
Cardiovascular Research – Immunity and Atherosclerosis,  
Department of Clinical Sciences, Lund University, Sweden
Internal Medicine and Cardiology, Skane University Hospital, Lund, Sweden

Aş dori să mulțumesc Revistei Medicale Romane pentru invitaţia de a 
aborda tema viitorului cercetării medical-farmaceutice româneşti din 
perspectiva integrării în cercetarea internaţională. Aşa cum a fost pre-

zentat în acest număr jubiliar, cercetarea românească a generat de-a lungul 
anilor personalităţi marcante, descoperiri importante şi un laureat al Pre-
miului Nobel. Cu toate acestea, cercetarea este prin excelenţă un domeniu 
care se modifică şi evoluează extrem de rapid, iar succesele anterioare nu 
garantează succese şi în viitor. Conform celor mai recente rapoarte „Euro-
pean Innovation Scoreboard“ ale Uniunii Europene, România este pe ultimul 
loc din UE la capitolul inovaţie [1,2]. Pentru a readuce şi menţine cercetarea 
românească la un nivel competitiv internaţional, este nevoie ca actuala cer-
cetare din România să fie restructurată pe aceleaşi principii care au fost tes-
tate şi implementate în marile laboratoare ale lumii, în ţările care produc 
cercetare de înalt nivel. De asemenea, este imperativ să aducem nivelul de 
exigenţă pe baza căruia evaluăm cercetarea din România la acelaşi nivel de 
cerinţe şi transparenţă din aceste ţări. 
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Voi începe cu o scurtă prezentare personală, 
pentru a ilustra poziţia din care discut această 
temă. Am absolvit Universitatea de Medicină şi 
Farmacie din Tg. Mureş, profilul Medicină Gene-
rală, în anul 2001. Între 2002 şi 2006, am activat 
ca doctorand full time la Experimental Cardiovas-
cular Research Unit, Lund University, Suedia. 
Doctoratul mi l-am continuat cu studii postdocto-
rale timp de câteva luni la Cedars Sinai Hospital 
din Los Angeles, SUA, şi apoi 2 ani în cadrul Trans-
plantation Research Immunology Group, Univer-
sity of Oxford, Marea Britanie. După 7 ani de cer-
cetare experimentală fundamentală, m-am întors 
în Suedia şi mi-am început rezidențiatul în Medi-
cină Internă şi Cardiologie, în paralel cu activita-
tea de cercetare. În momentul de faţă, conduc un 
grup de cercetare de mărime medie, care include 
sau a inclus mai mulţi doctoranzi şi postdocto-
ranzi, focalizat pe studiul răspunsului imun în 
boli cu afectare inflamatorie cardiacă, cum sunt 
infarctul miocardic, miocardita şi septicemia. În-
cepând din anul 2017, am colaborări cu instituţii 
din România pe aceste teme, finanţate prin fon-
duri obţinute prin competiţii UEFISCDI. 

Datorită parcursului meu academic, am avut 
ocazia să lucrez în mod activ timp de 18 ani în 
sisteme de cercetare din Suedia, USA şi Marea Bri-
tanie şi cunosc şi sistemul de cercetare românesc 
datorită colaborărilor menţionate mai sus. În rân-
durile care urmează, o să încerc să fac o compara-
ţie între aceste sisteme şi să evidenţiez ceea ce 
cred eu că este important de făcut pentru a putea 
ralia cercetarea românească la standardele inter-
naţionale de calitate, exigenţă şi productivitate. 
Pentru a putea produce o cercetare de calitate, 
care să fie relevantă la nivel internaţional, este ne-
voie în egală măsură de câteva elemente cheie: 

1. Infrastructură de cercetare
2. Cercetători şi personal auxiliar de cercetare
3. Interes pentru cercetare
4. Fonduri de cercetare
Aş dori să mă refer, în câteva cuvinte, la fiecare 

din aceste categorii, care sunt la fel de importante 
pentru că fiecare dintre ele este o condiţie sine 
qua non pentru a putea produce o cercetare de ca-
litate. 

Prin infrastructura de cercetare mă refer la fa-
cilităţi moderne şi personal calificat care să permi-
tă atât experimente pe culturi de celule şi analize 
avansate de laborator, cât şi efectuarea în condiţii 
impecabile de igienă a experimentelor pe animale 
de laborator. Pentru studiile clinice, este nevoie de 
facilităţi centralizate de tip biobancă, pentru păs-
trarea pe timp îndelungat a materialelor biologice 
colectate, facilităţi de examinare paraclinică, ser-
vere dedicate şi informaticieni pentru întreţinerea 
bazelor de date aferente fiecărui studiu conform 
principiilor GDPR şi, nu în ultimul rând, institui-
rea unor registre naţionale a tuturor vizitelor 
spitalicești, cu diagnosticele aferente, care pot fi 
folosite în scop de cercetare. Suedia este ţara care 
a reuşit cel mai bine să instituiasca astfel de regis-
tre, iar acum cercetarea suedeză beneficiază 
enorm de pe urma lor. Facilităţi de cercetare exis-
tă în mai multe centre academice din România, în 
variante mai mult sau mai puţin complete, ca ur-
mare a unor fonduri structurale acordate în ulti-
ma perioadă. Din păcate, personal calificat de cali-
tate care să folosească aceste centre la adevărata 
capacitate este mult mai greu de găsit. După cum 
se subliniază într-un raport recent al UE, citez 
„Structural funds funding has helped update the 
research infrastructure and was also significant în 
boosting the number of PhDs. However, anecdotal 
evidence suggests that these two resources rema-
in under-utilised given meager project funding 
and hiring practices în universities...“ [3]. Totuşi, 
acelaşi raport subliniază că „The Natural Sciences 
domain is the field where Romanian researchers 
are most active în absolute volume“. Cu alte cu-
vinte ştiinţele naturale sunt un domeniu de cerce-
tare activ care dispune de infrastructură modernă, 
dar atât aceste facilităţi, cât şi capitalul uman dis-
ponibil trebuie folosite mult mai eficient pentru a 
produce o cercetare de calitate.  

Colaborând cu instituţii din România, am în-
tâlnit oameni pasionaţi de cercetare, bine pregă-
tiţi, care investesc multă energie în proiectele lor. 
Totuşi, aceşti oameni sunt prea puţini pentru ca să 
poată ridica singuri cercetarea românească la un 
nivel înalt internaţional. Cercetarea de calitate 
este o meserie grea şi exigentă, pentru că trebuie 
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tot timpul să îţi pui întrebări şi să-ţi imaginezi lu-
cruri pe care nimeni nu le-a mai gândit, văzut sau 
experimentat până acum şi să faci experimente 
adecvate pentru a putea răspunde la aceste între-
bări. După cum spunea o personalitate a cercetării 
româneşti actuale, „Cercetarea nu este o meserie, 
este un mod de viaţă“. Din păcate, se pare că tot 
mai puţini români sunt dispuşi să se dedice aces-
tui mod de viaţă în ziua de azi. Fără o masă critică 
de cercetători pasionaţi şi înalt calificaţi în urma 
unor vizite la laboratoare din străinătate, susţinuţi 
de o masă critică de personal auxiliar de cercetare, 
tehnicieni profesionişti, cercetarea românească 
nu se va putea ridica la nivelul altor ţări din UE. 
Chiar dacă un cercetător este motivat de pasiunea 
pentru cercetare, de dorinţa de cunoaştere şi des-
coperire, dificultatea atragerii de oameni de calita-
te către acest domeniu se datorează compensaţii-
lor materiale foarte mici. Dincolo de carieră, orice 
om îşi doreşte o viaţă bună pentru el şi familia lui. 
Din păcate, salariile din cercetare sunt mult mai 
mici decât ale multor altor categorii care implică 
o pregătire şi o implicare intelectuală de acelaşi 
nivel înalt. Un tânăr absolvent de liceu inteligent 
şi ambiţios, calităţi absolut necesare unui cercetă-
tor de succes, pus în situaţia de a alege între o ca-
rieră de medic şi una de cercetător,, va alege 
aproape întotdeauna cariera de medic, având în 
vedere diferenţa mare de venituri din ziua de azi 
dintre cele două meserii. În suportul acestei teorii 
este numărul mare de cercetători români de mare 
succes care dovedesc că au interes, pasiune, ambi-
ţie, imaginaţie şi inteligenţă, dar au preferat să 
muncească în ţări care le apreciază activitatea la 
un cu totul alt nivel şi le oferă un alt nivel de trai. 

În ceea ce priveşte interesul pentru cercetare, 
cercetarea este o carieră grea, complexă, care nici-
odată nu îţi permite să cazi în rutină. Ca şi în me-
dicină, trebuie să te reînnoieşti şi să te reeduci 
continuu şi să-i reînnoieşti şi reeduci pe cei din 
jurul tău, pentru că domeniul se modifică rapid de 
la an la an. Este nevoie de oameni cu un anumit 
tip de personalitate şi cu un intelect ridicat pentru 
a avea interes pentru o astfel de carieră. Aceste ca-
lităţi sunt similare cu cele necesare pentru a ajun-
ge un medic de succes. Din păcate, cum spuneam 

mai sus, în România, aceşti oameni vor prefera să 
ajungă medici ca urmare a satisfacţiilor materiale 
mult mai consistente. Deoarece au identificat 
această problemă de mult timp, ţări ca Suedia, 
SUA şi Marea Britanie au instituit pachete consis-
tente de compensaţie pentru medicii care vor să 
facă cercetare de înalt nivel. Aceste pachete permit 
medicilor să îşi ia timp liber pentru cercetare, 
uneori până la 75% din activitatea din fiecare an, 
dar să-şi păstreze acelaşi salariu în cercetare ca şi 
cel pe care îl au în clinică. Eu am beneficiat perso-
nal de astfel de pachete de compensaţie în ultimii 
10 ani, ceea ce mi-a permis să construiesc un pro-
gram complex de cercetare şi să-mi alcătuiesc un 
grup propriu în paralel cu rezidenţiatul. Acest aju-
tor a fost extraordinar, pentru că mi-am urmărit 
cele două pasiuni în paralel, clinica şi cercetarea, 
fără să trebuiască să fac sacrificii materiale. Medi-
cii care fac cercetare în mod activ o mare parte din 
timp, aşa-numiţii „clinician-scientist“, sunt foarte 
importanţi pentru că ei fac legătura dintre proble-
mele şi întrebările care se ridică în activitatea cli-
nică de zi cu zi şi activitatea experimentală care 
încearcă să răspundă la aceste întrebări. În Româ-
nia, nu există şi nu este cunoscut acest sistem. 
Pentru a funcţiona este nevoie de eforturi atât din 
partea autorităţilor de cercetare, care să asigure 
posibilitatea medicilor să aplice pentru astfel de 
fonduri, cât şi din partea clinicilor, care trebuie să 
recunoască importanţa acestor cercetători şi să le 
asigure posibilitatea să îşi ia liber din clinică 3-9 
luni pe an pentru a se dedica în mod exclusiv cer-
cetării. 

Am lăsat intenţionat la sfârşit capitolul fonduri. 
Desigur, cercetarea este o activitate foarte scum-
pă, din punctul de vedere al aparaturii şi reactivi-
lor, şi nu se poate face fără fonduri adecvate. Nu 
este un secret faptul că fondurile de cercetare din 
România nu sunt la acelaşi nivel cu ţările care al-
cătuiesc standardul de cercetare spre care tindem. 
Dar aceste fonduri, totuşi, există şi, cu cât ai mai 
puţini bani, cu atât este mai important în ce îi in-
vesteşti. În ultima perioadă, s-a investit foarte 
mult în infrastructura de cercetare la diverse cen-
tre din România, ceea ce a fost necesar, şi este 
foarte bine. Dar a venit momentul să investim mai 
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mult în oameni, în cercetători pasionaţi care vor 
să facă cercetare în România. Acestor oameni tre-
buie să li se asigure salarii atractive, care să le per-
mită să ducă o viaţă bună şi, în acelaşi timp, să-şi 
urmeze pasiunea pentru cercetare, pentru nou şi 
pentru cunoaştere. De asemenea, trebuie să se in-
stituie pachete de compensaţii şi pentru medicii 
care sunt dispuşi să renunţe parţial la activitatea 
clinică pentru a face cercetare. Nu în ultimul rând, 
este important ca astfel de pachete să fie disponi-
bile şi pentru atragerea cercetătorilor din străină-
tate, pentru că niciun cercetător de succes, român 
sau de alta naţionalitate, nu va fi interesat să vină 
în România şi să lucreze pe un salariu mic. 

În încheiere, aş dori să subliniez câteva ele-
mente importante de care cred eu că ar trebui să 
se ţină seama pentru a putea aduce cercetarea ro-
mânească la standarde internaţionale. În primul 
rând, evaluarea succesului şi a progresului unui 
proiect trebuie să se bazeze pe numărul şi calita-
tea articolelor publicate din proiectul respectiv şi 
nu pe rapoartele anuale de proiect. Desigur, aceste 
rapoarte trebuie să existe, dar proiectul este fără 
valoare la nivel internaţional dacă nu duce la pu-
blicaţii. Trebuie, totuşi, avut în vedere că poate 
dura 1-2 ani până să publici un articol de calitate, 
din momentul în care majoritatea experimentelor 
sunt terminate. De aceea, este important ca orice 
proiect să aibă o perioadă de graţie de 2 ani, astfel 
încât cercetătorii să aibă timp să publice ceea ce 
au descoperit şi să facă experimentele adiţionale 
cerute de diversele reviste de specialitate. Cred, de 
asemenea, că sunt în asentimentul tuturor colegi-
lor din cercetare când spun că este foarte impor-
tant ca procedurile de achiziţii să fie simplificate, 

cel puţin cele care nu necesită licitaţie publică. În 
condiţiile în care durează 2-3 luni ca să procuri un 
anticorp sau un kit de analiză, este imposibil să 
fim la acelaşi nivel cu grupurile de cercetare din 
alte ţări, unde acelaşi anticorp îl ai în 1-2 săptă-
mâni. Nu în ultimul rând, ar trebui revizuită pre-
mierea articolelor ştiinţifice de către UEFISCDI. 
Este foarte bine că această premiere există, dar ar 
trebui premiate doar articolele făcute în România, 
cu autori preponderent români, susţinute cu fon-
duri din România. Actualmente, se premiază foar-
te multe articole făcute în totalitate în străinătate, 
dar cu colaboratori români. Aceste fonduri ar tre-
bui redistribuite pentru a susţine cercetătorii ro-
mâni care cercetează în România. 

Desigur, ceea ce am scris mai sus sunt doar pă-
reri formate din prisma experienţei mele persona-
le. Această listă de propuneri nu este exhaustivă şi 
nu pretind că ar duce la rezolvarea totală şi per-
manentă a problemelor cercetării actuale medico-
farmaceutice din România. Acesta va fi un proces 
foarte lung, care va necesita decizii corecte şi con-
secvente din partea guvernului, a Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării şi a UEFISCDI, bazate pe 
date concrete şi pe reevaluări anuale ale situaţiei 
cercetării şi ale efectelor măsurilor luate anterior. 
Personal, consider că va fi cea mai importantă in-
vestiţia continuă şi crescută în resursele umane 
din cercetare, în atragerea tinerilor talentaţi din 
România şi a cercetătorilor experimentaţi din 
străinătate spre cercetarea românească. Dacă pot 
să îmi permit, o să închei cu un truism: nu se poa-
te face cercetare de calitate fără cercetători de ca-
libru. 
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Biofarm – 100 de ani de inovaţie şi 
performanţă pe piaţa farmaceutică 
din România

Mai întâi, au fost Hipocrate (părintele medicinei), medicul farmacist 
Claudius Galenus şi Dioscoride (părintele fitoterapiei). Apoi, au apă-
rut alchimiştii arabi care au izolat alcoolul etilic, au separat zahărul 

din trestia de zahăr şi au deschis prima farmacie publică. Le-au urmat oame-
nii de ştiinţă, care au extras elemente precum iod, brom, magneziu şi au 
prelucrat substanţe precum morfina, chinina, codeina, papaverina. S-au in-
ventat homeopatia, enzimologia şi bacteriologia. Au apărut vaccinurile, a în-
ceput să fie utilizat radiumul. Astfel că, la sfârşit de secol 19, o nouă industrie 
se năştea în lume – industria farmaceutică. 

Pentru Biofarm, 1921 a fost anul fondator. Industria medicamentelor era 
în plină dezvoltare la nivel mondial. Compania farmaceutică a apărut în urma 
fuzionării mai multor întreprinderi mici producătoare de medicamente.  
Fuzionarea acestora durează până în 1936, când se finalizează procesul prin 
care s-au pus bazele unităţii actuale. De altfel, Biofarm se numără printre 
primii producători români de medicamente. 

La numai 7 ani de la lansare, în 1928, Biofarm începe să producă unul 
dintre cele mai vechi şi mai cunoscute produse ale companiei, Carmol.

• În America, 1921 este anul în care este declarată prima Miss America, 
iar Adolf Hitler devine liderul Partidului Naţionalist German al Mun-
citorilor. 

• La Sinaia, se naşte în octombrie 1921 Mihai, singurul copil al prinţu-
lui moştenitor Carol şi al prinţesei Elena. 

• Pe 1 aprilie 1921, se înfiinţează Opera Română din Bucureşti.
• Pe 4 aprilie 1921, se inaugurează Institutul de seruri şi vaccinuri  

„Dr. Ion Cantacuzino“. Două luni mai târziu, Prof. Dr. Ioan Cantacuzino 
avea să prezideze primul Congres al medicilor din România.  

PR
OD

UC
ĂT

OR
I  M

AD
E 

 IN
  R

OM
AN

IA

CERCETAREA 
ŞI INDUSTRIA 

FARMACEUTICĂ 
ROMÂNEASCĂ 
LA CENTENAR



Revista Medicală RoMână – VoluMul LXVII, suppl. 3, An 2020

 Efectul Carmol a trecut testul timpului, 
fiind şi astăzi un produs extrem de apreciat 
care activează circulaţia locală a sângelui şi 
are efect împotriva manifestărilor neplăcute 
cauzate de gripă şi răceală.

În 1956, se înfiinţează o nouă secţie în Str. 
Tineretului, prima fabrică din ţară unde sunt 
produse extracte din plante, tincturi, sub-
stanţe pure şi produse de uz veterinar. Aceas-
tă secţie este denumită în 1957 „Fabrica de 
Medicamente Galenica“. Aici începe produc-
ţia mai multor medicamente atât de origine 
vegetală, cât şi de origine animală. Acest lu-
cru este posibil datorită valorificării unor de-
şeuri de la abator. Pentru Biofarm este o opor-
tunitate de a genera produse de origine biologică 
cu o activitate deosebită din punct de vedere biochi-
mic. 

Printre produsele fabricate în acele vremuri se 
numără moroatul de sodiu şi pancreatina. Macro-
nilul este un alt produs al anilor `50. Fabricat din 
ochi de macrou, acesta era folosit pentru sinuzită. 
Un alt produs exotic, extractul total din ochi de 
bou, este folosit pentru glaucom, pentru tensiu-
nea intraoculară. 

În 1959, se lansează Triferment® şi Anghirol®, 
două dintre cele mai cunoscute branduri Biofarm. 
Triferment conţine enzime utile pentru pacienţii 
al căror pancreas nu mai poate produce enzime 
suficiente pentru digestia hranei, iar Anghirol, 
prin conţinutul de anghinare, ajută la stimularea 
secreţiei şi evacuarea bilei la persoanele cu litiază 
biliară. În 1964, apare Cavit®, o sursă de vitamine 
esenţiale dezvoltării armonioase a copiilor, iar în 

1965 apare Colebil®, un produs care este şi astăzi 
lider de piaţă, expertul problemelor biliare şi un 
tratament adjuvant în tulburările atribuite defici-
tului de bilă – greaţă, gust amar, stare de vomă etc. 
1969 este anul brandului Biofarm. Fabricile de 
Medicamente Galenica şi Biofarm se unesc în „În-
treprinderea de Medicamente Biofarm“. 

În anii `70, una dintre noutăţile Biofarm este 
Spray Aeroset pentru sălile de operaţie – un dezinfec-
tant pulverizat. Se fabrica, de asemenea, un produs 
pe bază de cătină, aşa-numitul Hiramitan. Acesta era 
dedicat în special celor din secţiile de arşi, deoarece 
ajuta în procesul de regenerare a pielii. 

Un alt moment important în istoria companiei 
farmaceutice l-a reprezentat începerea producţiei 
de insulină. Biofarm a început să fabrice insulină 
în 1978, la o capacitate iniţială de 8.022,1 kg. 

De altfel, Biofarm era una dintre puţinele fa-
brici de medicamente româneşti care producea 
insulină în România la acel moment. 

133
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Biofarm are, la acest moment, două platforme 
de producţie. Una de extracte vegetale şi o altă plat-
formă pentru produse galenice, unde se fabrică  
tabletele masticabile ca, de exemplu, Cavit, siropuri 
de pătlagină, expectorant. 

De altfel, foarte puţine produse din portofoliul 
Biofarm poartă amprenta unor ingrediente de na-
tură chimică. Numele brandului Biofarm de aici 
vine – BIO, pentru că majoritatea produselor au in-
grediente de natură vegetală.

În 1996, Biofarm se privatizează şi începe să fie 
tranzacţionată pe piaţa RASDAQ sub simbolul BIOF. 
Produsele Biofarm sunt deja cunoscute de foarte 
multă lume şi folosite cu încredere pentru că au 
efecte benefice. 

În 2004, toate liniile de producţie primesc cer-
tificate conform cerinţelor „Ghidului privind buna 
practică de fabricaţie (GMP)“, standardul de înaltă 
calitate care stabileşte normele de fabricaţie a me-
dicamentelor la nivel european. Un an mai târziu, 
acţiunile emise de S.C. Biofarm S.A. sunt înscrise 
la Cota Bursei de Valori Bucureşti S.A. – sectorul 
valorilor mobiliare emise de persoanele juridice 
române – Categoria I. 

În 2013, Biofarm obţine două certificări impor-
tante: „Certificat pentru sistemul de management 
de mediu“ conform ISO 14001 nr. 73 104 2475, 
emis în 31.10.2013 de Organismul de certificare 

TÜV-PROFICERT al TÜV HESSEN, „Certificat 
pentru sistemul de management de sănătate şi se-
curitate ocupaţională“ conform OHSAS 18001  
nr. 73 116 2475, emis în 07.11.2013 de Organis-
mul de certificare TÜV-PROFICERT al TÜV 
HESSEN pentru dezvoltarea, fabricaţia, vânzarea 
de medicamente de uz uman, suplimente alimen-
tare, produse cosmetice şi de igienă personală, 
produse biocide şi dispozitive medicale.

Anul viitor, 2021, va fi anul în care Biofarm îm-
plineşte 100 de ani de activitate, un secol în care a 
fost şi este cel mai important producător român 
de capsule moi gelatinoase, între primii 3 produ-
cători români de soluţii şi suspensii pentru admi-
nistrare orală şi unul dintre cei mai mari fabri-
canţi de comprimate şi drajeuri din România. 

100 de ani în care a lansat peste 200 de produse 
în peste 60 de arii terapeutice. 

Un secol în care a ajuns lider de piaţă pe 8 din-
tre aceste arii terapeutice şi în care s-a extins în 
alte 12 ţări, cu o valoare a exportului de 4% din 
vânzările totale în unităţi ale anului 2018. 

Biofarm are astăzi un portofoliu de peste 60 de 
produse înregistrate pe pieţele externe, iar pe vii-
tor intenţionează să crească şi să diversifice activi-
tatea de export, urmărind să dezvolte relaţii co-
merciale cu parteneri din Europa, Asia de sud-est, 
Orientul Mijlociu şi Africa. 
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Mărcile Biofarm

Produsele Biofarm încorporează o experienţă de 
cercetare de zeci de ani, care a mers în pas cu cele 
mai noi descoperiri în domeniu. Tehnologia a fost 
permanent actualizată, iar produsele, deşi clasice, în 
sensul unei excelente notorietăţi în rândul oameni-
lor, sunt la nivelul celor mai performante de pe piaţă. 

Triferment®, Colebil®, Cavit®, Anghirol®,  
Carmol®, Clorocalcin® şi Bixtonim® sunt doar câ-
teva dintre cele mai cunoscute mărci Biofarm care 
au scris istorie, iar faptul că după atâţia ani de la 
apariţie sunt în continuare foarte apreciate arată 
calitatea lor de necontestat. Li se alătură Hepato-
protect®, Sennalax®, Devaricid®, Carbocit®,  
Nervocalmin®, Extravalerianic®. Iar Bioflu®,  
Septosol®, Protecardin® şi Antispasmin® promit 
să devină mărci la fel de puternice precum cele de 
mai sus datorită efectelor terapeutice dovedite.

Toate aceste mărci au fost create pentru a răs-
punde nevoilor şi aşteptărilor consumatorilor. 
Încă de la început, acestea s-au diferenţiat de cele 
ale competitorilor, iar Biofarm şi-a creat în baza 
lor o reputaţie favorabilă şi notorietate, ceea ce a 
dus la creşterea încrederii în rândul oamenilor, fi-
ind lider de piaţă pe 8 arii terapeutice: biliare, di-
gestive, hipnotice, inhalanţi, rinite, topice antire-
umatice şi analgezice, vitamina A şi vitamina E. 

Biofarm azi

Astăzi, Biofarm a ajuns să producă într-o fabri-
că de secol 21 – dotată cu linii de producţie mo-
derne, cu dispozitive de controlare a aerului, a 
umidităţii şi a temperaturii, cu camere curate şi 
filtre HEPA, la fel ca în cele mai cunoscute fabrici 
de medicamente din cele mai exigente ţări ale lu-
mii. Agenţia Naţională a Medicamentelor şi Dispo-
zitivelor Medicale a auditat şi certificat toate linii-
le de producţie conform „Ghidului privind buna 
practică de fabricaţie (GMP)“, standardul de calita-
te care stabileşte normele de fabricaţie a medica-
mentelor la nivel european. 

Totodată, liniile de producţie sunt certificate EN 
ISO 9001. De asemenea, seriile de produse sunt eli-
berate de „Persoane Calificate“ certificate conform 
directivelor UE şi „Ghidului privind buna practică 
de fabricaţie pentru medicamente de uz uman“.

Modul în care Biofarm performează este în pas 
cu cerinţele unei pieţe farmaceutice sofisticate. 
Inovează permanent pentru a împlini nevoile con-
sumatorilor şi se adaptează constant pentru a face 
faţă cerinţelor actuale, indiferent de contextul so-
cial, economic sau medical. Misiunea Biofarm este 
să facă bine prin perfecţionare continuă, respect şi 
produse la standarde înalte. 
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Viziunea companiei este ca produsele Biofarm 
să fie prima alegere a celor preocupaţi de sănăta-
tea lor. De aceea, fac studii pentru dezvoltarea de 
noi formule farmaceutice, dezvoltă şi validează 
metode pentru evaluarea produselor. 

Echipa de cercetare şi dezvoltare este formată 
din specialişti foarte bine pregătiţi, iar laboratoa-
rele sunt dotate cu aparatură de ultimă generaţie. 
Având în vedere importanţa acestui sector în dez-
voltarea companiei, Biofarm investeşte permanent 
în calificarea echipei de cercetare şi dezvoltare, 
precum şi în modernizarea echipamentelor. 

De altfel, Biofarm este una dintre puţinele 
companii româneşti care există de 100 de ani. 

Este compania farmaceutică din România cu 
cea mai îndelungată istorie în producţia de medi-
camente, producţie neîntreruptă în aceşti 100 de 
ani. Responsabilitatea faţă de consumatori este 
cea care ghidează compania în fiecare acţiune şi 
decizie de business încă de la început. 

Dorinţa de a face bine a fost mereu în mintea şi 
în sufletele celor care au creat şi lucrat la Biofarm. 

Este ceea ce a adus notorietate brandului, ceea ce 
l-a păstrat în top pe o piaţă atât de competitivă şi 
ceea ce a dat încredere consumatorilor. 

Această dorinţă autentică de a face bine este 
motorul care a menţinut acest business viu un se-
col şi ne uităm cu încredere spre viitor, la următo-
rul secol de inovaţie şi performanţă Biofarm în 
industria farmaceutică. 
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Antibiotice SA

Scurtă istorie

În 1955, se înfiinţează Fabrica Chimică nr. 2, cum era cunoscută în acea 
perioadă Antibiotice, primul producător al penicilinei din România şi Eu-
ropa de sud-est.

Între 1955 şi 1990, la Antibiotice se se dezvoltă structura de fabricaţie 
pentru substanţe active, pulberi sterile injectabile, unguente şi supozitoare.

După 1990, se redefineşte structura de fabricaţie, iar din 1997 Antibiotice 
SA este listată la Bursa de Valori Bucureşti. 

Începând cu anul 2000, compania investeşte în modernizarea tehnologii-
lor şi în certificarea sistemelor de calitate pentru respectarea standardelor 
GMP şi US FDA; Se obţine avizarea FDA pentru fluxul de fabricaţie al nistati-
nei şi cel al pulberilor sterile injectabile şi Antibiotice devine prima companie 
europeană precalificată OMS pentru produse antituberculoase. 

Începând cu decembrie 2005, Antibiotice are o nouă identitate de brand.
În anul 2005, se fondează Centrul de Evaluare a Medicamentului şi Anti-

biotice. 
Cu o investiţie de 1 milion euro în tehnologie şi echipamente, CEM este 

unul dintre cele mai moderne centre de studii clinice din România. 
În 2012, Antibiotice devine lider mondial în producţia substanţei active 

nistatină. Iar în 2015, companiei i se acordă statutul de standard de referinţă 
USP pentru nistatină.

Compania deţine astăzi un portofoliu de produse format din peste 150 de 
medicamente din 11 clase terapeutice şi continuă să dezvolte medicamente 
din toate subclasele terapeutice recomandate de primă intenţie în ghidurile 
şi protocoalele internaţionale. 

Cifre cheie: 13-15 proiecte noi/an; Investiţie de 10 milioane de euro; 
100 specialişti; Peste 35% din specialiştii din cercetare au doctorat; Spe-
cialiştii noştri, componentă cheie a abordării noastre de dezvoltare, sunt 
licenţiaţi în domenii precum: chimie, farmacie, biologie, biochimie, me-
dicină, inginerie chimică, fizică, bioinginerie. 
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În perspectivă, Antibiotice îşi va dezvolta porto-
foliul pentru a deveni o alternativă completă a 
profesioniştilor din domeniul sănătăţii şi o opţiune 
accesibilă pentru pacienţi. Astfel, se va consolida 
portofoliul în arii terapeutice de perspectivă: Hos-
pital & Partners, Topice semisolide şi solide, Cali-
tatea vieţii, Sănătatea femeii, Cardiovasculare şi 
Gama Nutriensa. 

„Urmărim cu consecvenţă să îmbogăţim 
portofoliul de produse cu noi medicamente 
valoroase şi să creştem constant cota de piaţă 
a companiei. De aceea, activitatea de cerceta-
re dezvoltare, axată pe formularea de noi pro-
duse generice de calitate, este o direcţie ma-
joră spre care ne-am concentrat eforturile în 
decursul celor 65 de ani de existenţă“.  

Antibiotice în cifre 

• Cel mai important producător român de 
medicamente generice – 10% cota de piaţă

• Lider mondial în producţia de nistatină – 
substanţă activă – 65% din piaţa mondială

• Lider în producţia de beta-lactamice injec-
tabile în România – 84% din cota de piaţă

• Lider pe segmentul de produse topice (cre-
me, unguente, geluri) – 24% cota de piaţă

• Exportă în 70 de ţări – 35% din venituri
• Investeşte 5% din cifra de afaceri în proiecte 

de cercetare & dezvoltare
• Portofoliu de peste 150 de produse în 11 arii 

terapeutice – antiinfecţioase, cardiovascula-
re, dermatologice, tract digestiv, sistem ner-
vos central, genito-urinare

• Furnizează medicamente RX – medicamen-
te cu prescripţie, OTC – medicamente fără 
prescripţie şi suplimente alimentare şi der-
mato-cosmetice

• Clienţii noştri sunt 520 de spitale şi 8.000 de 
farmacii.

Domeniul cercetării la Antibiotice 

În anii `90, ca urmare a deciziei companiei de 
diversificare a portofoliului de produse şi forme 
farmaceutice, Antibiotice a început investiţiile în 
cercetare, prin crearea unui departament speciali-
zat, în care au fost incluşi cercetători cu experien-
ţă în domeniu. Activitatea de cercetare, desfăşura-
tă începând cu anul 1996, a permis realizarea în 
cadrul companiei a peste 50 noi produse farmace-
utice pentru toate fluxurile de fabricaţie: capsule, 
comprimate, unguente şi creme, supozitoare, me-
dicamente injectabile.

De asemenea, prin cercetare proprie, a fost op-
timizată tehnologia de fabricare a substanţei acti-
ve nistatină şi s-a îmbunătăţit permanent calitatea 
acesteia, astfel că, în decurs de un deceniu, Antibi-
otice a devenit lider mondial în fabricarea şi co-
mercializarea acestui produs de biosinteză. 

Pentru a demonstra eficienţa şi siguranţa în 
administrare a medicamentelor generice marca 
Antibiotice, a fost creat şi dotat la standarde inter-
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naţionale Centrul de studii clinice de faza I, în ca-
drul căruia, începând din anul 2005, au fost reali-
zate peste 100 studii de bioechivalenţă pentru 
produsele proprii şi, sub contract, pentru produse 
ale unor companii partenere din Europa. 

Investiţiile în pilotul de cercetare forme solide 
au sprijinit echipa din cercetare în crearea şi in-
troducerea în fabricaţie a unor medicamente de 
ultimă generaţie pentru tratarea unei game largi 
de afecţiuni (infecţii, afecţiuni cardiovasculare, ale 
sistemului nervos, metabolism şi digestie etc.).

„Credem că un medicament generic este la 
fel de bun, eficient şi de calitate ca şi unul 
inovator. Lucrăm permanent pentru a conso-
lida pilonii pe care se sprijină atributele de 
calitate ale produselor Antibiotice şi căutăm 
cele mai bune căi de a ne dezvolta sănătos 
afacerea. Este un principiu care fundamen-
tează filosofia organizaţiei noastre“. 

Toate medicamentele dezvoltate în cadrul Direc-
ţiei de Cercetare au calitate conformă cu cerinţele 
ultimelor farmacopei de uz internaţional, calitate 

demonstrată prin studii analitice complexe, efectua-
te în cadrul laboratorului analitic, dotat cu aparatură 
de ultimă generaţie, aparatură care este permanent 
reînnoită pentru a asigura certificarea necesară co-
mercializării pe toate pieţele reglementate. 

În prezent, în cadrul Direcţiei de Cercetare lu-
crează o echipă multidisciplinară formată din far-
macişti, medici, ingineri, fizicieni, specializaţi pe 
domenii de cercetare, a căror competenţă este 
atestată prin doctorate, masterate, instruiri în 
workshop-uri internaţionale. 

Investiţiile în cercetare au susţinut dezvoltarea 
companiei, astfel încât medicamentele Antibiotice 
sunt recunoscute ca având calitate, eficienţă şi si-
guranţă în administrare, ceea ce face posibilă co-
mercializarea lor în întreaga lume.

Nistatina produsă la nivel industrial prin 
procese de biosinteză

Antibiotice este astăzi recunoscută ca lider 
mondial în producţia de nistatină, o substanţă ac-
tivă care intră în componenţa numeroaselor solu-
ţii medicamentoase folosite pentru terapia infecţi-
ilor cu fungi, precum şi în industria cosmetică. Şi 
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mai mult, în 2016, Antibiotice Iaşi primeşte din 
partea United States Pharmacopeia (USP) titulatu-
ra de standard de referinţă, la nivel internaţional, 
pentru substanţa activă nistatină. Ce înseamnă 
acest lucru? Înseamnă că acest produs respectă 
cele mai înalte rigori privind calitatea impusă de 
organismele internaţionale de testare a substanţe-
lor active. 

Nistatina este fabricată de Antibiotice din anul 
1975. În perioada 1995-1997, tehnologia de obţi-
nere a acestei substanţe active a fost perfecţionată, 
activitatea de biosinteză fiind aliniată cerinţelor 
pieţei internaţionale, respectându-se, totodată, re-
gulile de bună practică de fabricaţie şi cerinţele 
farmacopeilor de circulaţie internaţională. În anul 
2006, a fost optimizat procesul de fabricaţie a nis-
tatinei, ceea ce a determinat o creştere importantă 
a productivităţii substanţei. 

În vara anului 2015, United States Pharmaco-
peia – USP (organism american care elaborează 
anual un compendiu de standarde de calitate pen-
tru testarea substanţelor active şi a produselor fi-
nite) a solicitat companiei Antibiotice o cantitate 

specifică din substanţa activă nistatină, pentru 
evaluare.

Evaluarea lotului de nistatină trimis s-a făcut 
comparativ cu lotul valabil la acel moment, iar în 
urma testărilor comparative s-a certificat faptul că 
nistatina produsă de Antibiotice Iaşi respectă cele 
mai înalte rigori privind calitatea, devenind astfel 
noul standard de referinţă la nivel mondial.

„Previziunile noastre de acum 10-15 ani, când 
am investit masiv în retehnologizarea producţiei 
de nistatină, s-au concretizat în obţinerea unor 
rezultate deosebite, devenind din anul 2012 lider 
mondial în producţia de nistatină. Obţinerea Cer-
tificate of appreciation pentru nistatină, din par-
tea Farmacopeei americane (USP), impune ca 
orice producător de nistatină sau producător de 
forme farmaceutice finite care utilizează nistati-
nă, din întreaga lume, să se conformeze standar-
dului de calitate demonstrat de produsul nostru. 
Am fost felicitaţi de USA Food and Drug Adminis-
tration şi am primit mulţumiri pentru grija pe 
care o acordăm acestui produs“. Ioan Nani, direc-
tor general Antibiotice
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Generice de înaltă performanţă

Antibiotice a alocat, de-a lungul anilor de exis-
tenţă, importante resurse materiale şi a atras în 
cercetare specialişti cu înaltă experienţă (farma-
cişti, biologi, chimişti, medici, ingineri, fizicieni) 
în dezvoltarea de noi produse farmaceutice. Prin 
diversificarea portofoliului, care cuprinde acum 
medicamente din 11 clase terapeutice, Antibiotice 
este în prezent un producător de top în domeniul 
genericelor de ultimă generaţie. 

Programul de cercetare constituie unul dintre 
principalii factori de dinamism şi dezvoltare ai 
companiei care asigură firmei o creştere durabilă, 
prin reînnoirea permanentă a portofoliului cu me-
dicamente generice eficiente şi sigure şi prin opti-
mizarea şi perfecţionarea tehnologiilor de fabrica-
ţie în acord cu progresul tehnic.

Antibiotice realizează activităţi de cercetare de 
produse farmaceutice şi trimiterea în cercetare, în 
mod constant, a produselor cu valoare terapeutică 
înaltă ieşite de sub protecţia brevetului sau a pro-
duselor adresate unor boli cu incidenţă crescută. 
Caracterul inovator al activităţii de cercetare şi 
asigurarea unui trend ascendent al companiei pot 
fi reprezentate de:

• Optimizarea unor procese de biotehnologie 
în scopul creşterii randamentului activităţi-
lor de biosinteză

• Analiza integrală şi critică a datelor şi infor-
maţiilor chimico-farmaceutice, farmaco-to-
xicologice şi clinice

• Cercetarea celor mai recente medicamente ie-
şite de sub protecţia brevetului în vederea rea-
lizării unor generice de înaltă performanţă

• Supravegherea postautorizare a produselor 
medicamentoase prin intermediul farmaco-
vigilenţei, în scopul asigurării sănătăţii pu-
blice

Anii de preaderare la UE

În anii premergători aderării României la Uni-
unea Europeană şi în vederea armonizării legisla-
ţiei româneşti cu cea europeană, s-a înfiinţat acti-
vitatea de farmacovigilenţă, pentru supravegherea 
siguranţei produselor postautorizare. 

Începând cu anul 2000, legislaţia a impus fiecă-
rui producător să implementeze un sistem pro-
priu de monitorizare a siguranţei produselor far-
maceutice. Producătorul devine astfel responsabil 
pentru siguranţa medicamentelor lansate pe piaţă 
şi garantează că pot fi asigurate, în orice circum-
stanţă, măsurile corespunzătoare. Antibiotice este 
unul dintre primii producători români care şi-a 
creat infrastructura organizaţională necesară mo-
nitorizării siguranţei medicamentelor, infrastruc-
tură care îi permite colectarea, validarea şi anali-
zarea informaţiilor despre efectele nedorite ale 
acestora. 

După înfiinţarea activităţii de farmacovigilenţă 
în cadrul companiei, Antibiotice s-a iniţiat, con-
form reglementărilor în vigoare, un sistem care să 
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garanteze faptul că informaţia despre eventualele 
reacţii adverse suspectate la medicamentele firmei 
este colectată şi evaluată ştiinţific, astfel încât, pe 
durata întregului ciclu de viaţă al fiecărui produs, 
este urmărit profilul de siguranţă al medicamen-
tului. Antibiotice dovedeşte că este preocupată de 
asigurarea, alături de calitate şi eficienţă, şi a celui 
de-al treilea parametru definitoriu pentru orice 
medicament, siguranţa, şi, implicit, că are un rol 
responsabil în asigurarea sănătăţii.

Cercetarea la Antibiotice astăzi 

Cercetarea – o preocupare permanentă pentru 
dezvoltare

Echipa de 100 de specialişti ai Centrului de 
Cercetare-Dezvoltare Antibiotice este implicată în 
activităţile de formulare farmaceutică (dezvoltare 
farmaceutică şi cercetare analitică), analize fizico-
chimice, transfer tehnologic, managementul por-
tofoliului, studii de bioechivalenţă, regulatory 
affairs şi farmacovigilenţă, proprietate intelectua-
lă, iar cunoaşterea şi experienţa cumulate permit 
dezvoltarea unor proiecte de viitor, cu profesiona-
lism, pentru sănătatea oamenilor.

„Nu există modalitate mai bună de a pla-
nifica viitorul decât printr-un segment de 
cercetare şi dezvoltare bine organizat. Spe-
ranţa în posibilitatea de vindecare a celor mai 
grave maladii este susţinută prin atitudinea 
constantă de a face accesibile medicamente 
generice de ultimă generaţie. 

Măsura succesului nostru este dată şi de 
valoarea medicamentelor care vor ajunge la 
pacienţi, iar datorită cercetării aplicate şi 
echipei calificate, în cele mai variate domenii de 
specialitate, suntem bine pozitionaţi în viitor“.

Creşterea calităţii vieţii este un domeniu dez-
voltat în ultimii ani, printr-o gamă complexă de 
medicamente destinate sănătăţii femeii, dar şi su-
plimente alimentare şi cosmetice variate.

Portofoliul viitor de produse marca Antibiotice 
este gândit ca o împletire dintre portofoliul de 

bază al companiei – antiinfecţioasele destinate 
atât tratamentului infecţiilor grave, de spital, cu 
germeni rezistenţi, cât şi infecţiilor comunitare – 
şi o gamă de medicamente destinate bolilor croni-
ce netransmisibile (boli cardiovasculare, boli neu-
rodegenerative şi afecţiuni psihice, afecţiuni on- 
cologice, afecţiuni digestive).

Regulatory Affairs – Interfaţa cu autorităţile de 
reglementare naţionale şi internaţionale – are ex-
pertiza de a comunica permanent şi transparent 
cu autorităţile de reglementare naţionale şi inter-
naţionale în domeniul dosarelor de autorizare. 
Echipa multidisciplinară de specialişti cu experi-
enţă din cadrul Regulatory Affairs asigură suport 
integrat pentru autorizare, de la etapele de dezvol-
tare farmaceutică, etapa clinică şi până la etapele 
postmarketing (variaţii, updatări ale dosarelor de 
autorizare).

Biotehnologii – Pe parcursul celor 65 de ani de 
microbiologie industrială, compania noastră a 
dezvoltat o bază informaţională de excepţie, care 
astăzi cuprinde: o colecţie de tulpini microbiene, 
tehnologii de fermentaţie microbiană, tehnici de 
lucru, proiecte de inovare, brevete, precum şi un 
sistem de colaborare cu alte companii, universităţi 
şi laboratoare din domeniu.

Colecţia de microorganisme a Antibiotice este 
formată din: tulpini producătoare de principii acti-
ve, tulpini cu proprietăţi de biofertilizatori şi bioin-
secticide, tulpini probiotice, tulpini test, utilizate în 
testele de verificare a purităţii şi a potenţialului de 
biosinteză ale tulpinilor din colecţie.

Bioechivalenţa medicamentelor Antibiotice 
este demonstrată în propriul Centru de Evaluare. 
Începând din a doua jumătate a anului 2005, Anti-
biotice a demarat activitatea de dotare şi moderni-
zare a Centrului de Evaluare a Medicamentului, 
investind în acest scop peste un milion de euro 
(fiind primul centru de acest tip din zona Moldo-
vei şi unul dintre cele mai mari din România). 
Scopul Centrului de Evaluare a Medicamentului 
este realizarea de studii clinice de fază I, în special 
de studii de bioechivalenţă, prin care se demon-
strează că medicamentele generice au acelaşi efect 
terapeutic şi prezintă aceeaşi siguranţă în admi-
nistrare ca şi medicamentele inovatoare. 
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Până în prezent, în cadrul Centrului de Studii 
Clinice, s-au desfăşurat peste 100 de studii clinice 
de bioechivalenţă şi de faza I, pentru produsele 
proprii companiei Antibiotice, dar şi pentru clienţi 
externi din Europa (Franţa, Grecia, Cipru, Olanda, 
Norvegia) şi Canada.

Unitatea clinică este dotată cu 32 de paturi dis-
puse în patru saloane. Unitatea clinică dispune de 
cabinete medicale echipate cu aparatură de con-
sultaţie medicală pentru examen clinic şi cu apa-
ratura de urgenţă necesară studiilor în condiţii de 
maximă siguranţă, de o sală de mese, precum şi 
alte spaţii utile (sala de aşteptare, vestiare, toalete, 
bucătărie, spaţii pentru recreerea voluntarilor 
etc.).

Unitatea bioanalitică cuprinde mai multe la-
boratoare (determinări fizico-chimice, prelucrare 
probe biologice, determinări instrumentale), pre-
cum şi un spaţiu dedicat păstrării probelor biolo-
gice în congelatoare în condiţii de temperatură 
controlată şi acces restricţionat. În cadrul labora-
torului bioanalitic autorizat GLP, se efectuează 
determinări de substanţe active şi metaboliţi din 
matricile biologice prin tehnica cromatografiei de 
lichide de înaltă performanţă, utilizând diverse ti-
puri de detecţie: UV, fluorescenţă şi spectrometrie 
de masă. Toate laboratoarele sunt complet dotate 

cu aparatură şi echipamente de ultimă generaţie.
Echipa de specialişti – În cadrul Centrului de 

Studii Clinice, lucrează o echipă interdisciplinară 
de specialişti în domeniul medicinei, farmacologi-
ei clinice, chimiei, biochimiei, biologiei, cu înaltă 
pregătire profesională, cu atestate în cercetare 
(cercetători principali şi ştiinţifici) şi doctorate în 
medicină şi chimie.

Specialiştii din CEM sunt instruiţi permanent 
în domeniul asigurării calităţii, punându-se ac-
cent pe cunoaşterea şi respectarea în cadrul studi-
ilor a tuturor reglementărilor specifice prevăzute 
de legislaţia internaţională.

Cercetarea în colaborarea cu universităţile

Pentru a sprijini domeniul cercetării, Antibio-
tice a iniţiat o serie de colaborări cu mediul uni-
versitar ieşean, având ca subiect de interes inte-
grarea cercetării din universităţi cu cercetarea din 
producţia de medicamente. În acest context, com-
pania a dezvoltat programe de studii practice pre-
cum „Perform a+“ sau „Şcoala de vară a+“.

Programul „Perform a+“ este parte a platfor-
mei de educare şi comunicare continuă pe care 
compania Antibiotice o dezvoltă cu instituţiile de 
învăţământ, în ariile cercetării, marketing-ului 
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farmaceutic, a orientării profesionale şi responsa-
bilităţii faţă de pacienţi, mediu şi societate.

Iniţiat în anul 2016 în parteneriat cu UMF 
„Gr.T. Popa“ din Iaşi, proiectul „Perform a+“ ur-
măreşte să promoveze şi să insufle studenţilor din 
anul terminal/absolvenţi (rezidenţi, doctoranzi) 
pasiunea pentru industria farmaceutică şi activită-
ţile pe care le implică o carieră în domeniul cerce-
tării aplicative. Totodată, proiectul oferă posibili-
tatea completării cunoştinţelor dobândite pe 
parcursul anilor de studiu universitar cu sesiuni 
teoretice şi practice, susţinute prin intermediul 
mentorilor desemnaţi din rândul angajaţilor com-
paniei.

„Perform a+“ rămâne o oportunitate de cu-
noastere nemijlocită a activităţilor implicate in 
procesul de dezvoltare a unui medicament şi un 
proiect ce atestă dorinţa companiei de a provoca 
interesul ştiinţific al actualei generaţii de tineri 
pentru cercetare în domeniul farmaceutic.

Rezultatele obţinute în urma evaluării repre-
zintă baza de selecţie pentru completarea echipe-
lor de specialişti ale companiei Antibiotice.

Rezultatele primelor patru ediţii ale „Perform 
a+“: 50 de studenţi farmacişti au absolvit progra-
mul; 12 dintre absolvenţii proiectului au fost an-
gajaţi.

Proiectul „Perform a+“ a fost premiat in cadrul 
Galei EduManager 2017 şi a primit Diploma de ex-
celenţă pentru rezultatele obţinute.

Mărturiile a trei dintre cei 12 absolvenţi ai pro-
iectului Perform a+ care au fost angajaţi ulterior 
la Antibiotice şi activează astăzi în cadrul labora-
toarelor de Cercetare & Dezvoltare ale companiei:

“Cred că cel mai valoros lucru care mi-a rămas 
în urma acestui proiect este faptul că am putut 
vedea echipamentele şi dotarea de laborator utili-
zată în diverse procese tehnologice pe care în fa-
cultate le-am învăţat doar teoretic“ (Anca Ţifui 
(Zafton), ocupanta locului I a primei ediţii „Per-
form a+“.

“Mi-a plăcut cursul în întregime, dar cel mai 
mult laboratoarele de cercetare şi oamenii care 

lucrează acolo, pentru că sunt tineri, energici şi 
ambiţioşi. Când mă gândesc la viitor, cred că do-
meniul de cercetare dezvoltare farmaceutică este 
cel spre care m-aş putea îndrepta“ (Mădălin Tiron, 
câştigătorul celui mai bun proiect din ediţia a III-a 
a „Perform a+“).

„Proiectul s-a ridicat la nivelul aşteptărilor 
mele. Mi-am dorit să aflu cu ce se ocupă un far-
macist în industrie, ce înseamnă departamentul 
Cercetare & Dezvoltare şi, în urma proiectului, 
am învăţat foarte multe lucruri noi, care mi-au 
creat o imagine de ansamblu asupra acestui do-
meniu“ (Mihaela Paraschiv, participant la a II-a 
ediţie a „Perform a+“).

„Facem toate acestea pentru a oferi paci-
enţilor, medicilor şi farmaciştilor accesul la  
medicamente calitate, sigure şi eficiente, îm-
plinind astfel nobila misiune pe care ne-am 
asumat-o“.

Şcoala de vară a+ este un program iniţiat acum 
10 ani de către compania Antibiotice, prin care se 
oferă viitorilor specialişti oportunitatea completă-
rii pregătirii universitare cu o serie de concepte 
profesionale şi reglementări specifice industriei 
farmaceutice, dezvoltarea unor aptitudini şi acu-
mularea de cunoştinţe utile în vederea unei posi-
bile cariere în domeniul farmaceutic. Lectorii, an-
gajaţi din cadrul companiei noastre, oferă pe 
parcursul cursurilor de la sediul nostru o serie de 
informaţii din domeniile: asigurarea şi controlul 
calităţii în industria farmaceutică, tehnică farma-
ceutică aplicată şi metode de formulare farmaceu-
tică, metode de analiză, instrumente şi tehnici de 
laborator, tehnologie şi echipamente din industria 
farmaceutică, farmacovigilenţă, cercetare clinică 
în vederea autorizării medicamentelor, autoriza-
rea medicamentelor, legislaţie şi aspecte regulato-
rii în domeniul farmaceutic sau biotehnologii şi 
procese biologice în industria farmaceutică. 

i



Revista Medicală RoMână – VoluMul LXVII, suppl. 3, An 2020 145

Grupul Zentiva îşi consolidează 
poziţia în România după preluarea 
Labormed Alvogen

Grupul Zentiva, unul dintre cei mai importanţi producători de medica-
mente generice din Europa, şi-a continuat dinamica de dezvoltare 
prin achiziţia în România, la începutul acestui an, a unei noi capaci-

tăţi de producţie, fabrica Labormed. Achiziţia a avut loc ca urmare a preluării 
operaţiunilor Alvogen din regiunea Europei Centrale şi de Est (CEE). În urma 
acestei achiziţii, grupul deţine în Bucureşti două fabrici moderne, devenind 
cel mai important jucător de generice din industria farmaceutică din Româ-
nia. La nivel internaţional, grupul deţine patru capacităţi de producţie: fabri-
ca Zentiva România, fabrica Labormed, fabrica din Praga şi, cea mai recentă 
achiziţie, capacitatea de producţie din Ankleswar, India. 

Aceste achiziţii survin altor două tranzacţii din 2019, când grupul a achi-
ziţionat Solacium Pharma din România şi Creo Pharmaceuticals din Marea 
Britanie, deţinători ai unor branduri cunoscute şi apreciate de OTC şi supli-
mente alimentare. 

Toate aceste decizii strategice oferă grupului o reţea solidă de producţie, 
care îi va permite să răspundă evoluţiei accelerate a cererii pentru medica-
mentele pe care le produce şi să aibă un control crescut asupra lanţului de 
aprovizionare, asigurând un flux continuu de produse şi un răspuns rapid la 
nevoile pacienţilor. Grupul Zentiva asigură medicamente generice pentru 
740 milioane de pacienţi din Uniunea Europeană şi pentru mai mult de 952 
milioane de pacienţi din Europa şi alte regiuni, fiind prezent pe 40 de pieţe. 
Peste 4600 de persoane lucrează în fabricile sale şi în activităţile comerciale.

În România, prin cele două fabrici deţinute, Zentiva îşi consolidează im-
pactul şi contribuţia în piaţă. Peste 80% din vânzările în valoare ale Zentiva 
România şi Labormed Alvogen sunt realizate la nivel de farmacii şi peste 16% 
la nivel de spitale. Creşterea capacităţii de producţie, prin adăugarea noii fa-
brici, îi permite grupului să deţină prima poziţie în unităţi vândute şi valoare 
pentru 79 de molecule, în piaţa de generice. În prezent, 1 din 5 medicamente 
generice eliberate din farmacii sunt produse de Grupul Zentiva în România*. 
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Fabrica ZENTIVA București

Prin adăugarea capacităţii de producţie Labor-
med, grupul îşi întăreşte prezenţa în arii terapeu-
tice majore în care se înregistrează cele mai frec-
vente afecţiuni şi cei mai mulţi pacienţi. Portofoliul 

său este complex şi extins, acoperind cardiologia, 
gastroenterologia, urologia, reumatologia şi trata-
mentul durerii.
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Fabrica Zentiva România de la Bucureşti func-
ţionează neîntrerupt din 1962, de la fondarea sa şi 
este, în prezent, cel mai mare producător de gene-
rice cu prescripţie de pe plan local, în volume. Fa-
brica a beneficiat, după privatizarea din anii 2000, 
de investiţii constante şi consistente, din partea 
tuturor acţionarilor săi majoritari. Numai in peri-
oada 2013-2018, fabrica Zentiva de la Bucureşti a 
beneficiat de investiţii de peste 19 milioane euro.

Zentiva România a înregistrat în 2019 un nou 
record al producţiei anuale, de 105 milioane de 
cutii de medicamente, cu 4 milioane mai mult de-
cât în 2018, reprezentând peste 3 miliarde de uni-
tăţi galenice. Produsele sale sunt validate pe pieţe-
le internaţionale, exportând în 29 de ţări precum 
Germania, Marea Britanie, Franţa, Italia, Elveţia, 
Cehia, Rusia, Belarus şi altele. După România, 
Germania este cea mai importantă piaţă pentru 
fabrica bucureşteană. 

Zentiva deţine un portofoliu extins de produse, 
cu 140 de branduri. 

Portofoliul de cardiologie include molecule re-
comandate de ghidurile europene şi naţionale ca 
soluţii de primă elecţie în bolile cardiovasculare 
cu evoluţie cronică şi frecvenţă. Portofoliul Zenti-
va poate avea o contribuţie semnificativă la creşte-
rea numărului de pacienţi introduşi sub tratament 
pentru hipercolesterolemie, hipertensiune arteri-
ală şi afecţiuni secundare de ateroscleroză.

În urologie, Zentiva deţine numeroase opţiuni 
terapeutice pentru tractul urinar inferior – legate 
de hipertrofia prostatică benignă sau vezica hi-

peractivă. Moleculele fac parte din opţiunile stan-
dard recomandate de ghidurile europene.

În managementul durerii, Zentiva are o am-
prentă majoră prin molecule tradiţionale eficien-
te, precum şi molecule de generaţie nouă. 

Pentru uzul spitalicesc, Zentiva oferă un porto-
foliu extins de produse esenţiale, ceea ce face ca 
Zentiva să asigure 40% din nevoile de medicamen-
te generice din România pe segmentul spitale. Pe 
lângă moleculele sale tradiţionale, în ultimii ani 
compania a comercializat noi opţiuni terapeutice 
în oncologie şi hematologie.

Zentiva este prezentă în managementul reu-
matismului şi în special al osteoporozei, ţinând 
cont de consecinţele grave ale afecţiunii asupra 
pacienţilor şi a bugetelor de asistenţă medicală. 
Compania susţine diagnosticul precoce, o mai 
bună înţelegere şi o gestionare adecvată a osteopo-
rozei, pentru a preveni şi reduce complicaţiile, 
morbiditatea şi costurile ridicate ale îngrijirii me-
dicale.

Fabrica Labormed, aflată în vecinătatea fabricii 
Zentiva, este una dintre cele mai moderne unităţi 
de producţie a medicamentelor solide orale din 
România. Rezultatul primei investiţii greenfield 
din industria farmaceutică românească de după 
1989, în valoare de 13 milioane euro, aceasta are o 
capacitate de producţie anuală de peste 1,5 miliar-
de de unităţi galenice şi capacitate de ambalare de 
peste 40 de milioane de cutii de medicamente. Fa-
brica deţine echipamente de ultimă generaţie im-
portate din Italia, Germania şi Elveţia, în confor-
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mitate cu cele mai avansate standarde europene 
GMP.

Portofoliul Labormed Alvogen include medica-
mente oncologice şi medicamente generice com-
plexe şi moderne. 

Având propriul departament de R&D şi labora-
toare de cercetare şi dezvoltare dotate la standarde 
înalte, compania a dezvoltat, până în prezent, pes-
te 50 de molecule generice. Centrul de Dezvoltare 
din România este proiectat ca un laborator de ul-
timă generaţie, funcţionând integral din iulie 
2018. Este echipat cu toate instrumentele necesa-
re pentru dezvoltarea şi validarea formelor de do-
zare solide orale. Mai mult, laboratorul colaborea-
ză cu institute, universităţi şi profesori reputaţi 
pentru a obţine sprijin în faza timpurie a dezvoltării 
produselor, cum ar fi caracterizarea stării solide. Un 
grup de 15 oameni de ştiinţă experimentaţi sunt 
angajaţi în laboratoare analitice şi de formulare.

Principalele arii terapeutice acoperite de porto-
foliul Labormed Alvogen sunt: oncologie, cardio-

logie, neurologie, pneumologie, gastroenterologie 
şi reumatologie. 

Eubiotic, Trachisept şi Digenzym sunt deja 
branduri cu notorietate în piaţa suplimentelor ali-
mentare. Alături de ele, Acid Acetilsalicilic Labor-
med, Calciu, Paracetamol LPH sau Bromhexin 
completează portofoliul de produse fără prescrip-
ţie medicală – analgezice, vitamine, probiotice şi 
medicamente împotriva răcelii şi a tusei.

Prin capacităţile de producţie, experienţă, 
know-how, resursele umane înalt calificate şi in-
vestiţii, Grupul îşi propune să devină campionul 
medicamentelor generice din Europa, pentru a 
sprijini mai bine nevoile zilnice de asistenţă medi-
cală ale pacienţilor. Conform filozofiei şi misiunii 
sale, accesul la sănătate trebuie să fie un drept şi 
nu un privilegiu. De aceea, resursele Zentiva sunt 
angajate zi de zi pentru a oferi tratamente eficien-
te şi accesibile românilor şi pacienţilor din Euro-
pa, sprijinind, în acelaşi timp, sistemele de sănăta-

Departament Cercetare & Dezvoltare Labormed
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Fabrica LABORMED București

te pentru eficientizarea bugetelor şi pentru 
gestionarea mai bună a priorităţilor. 

Grupul, prin toate companiile sale, urmăreşte 
să rămână un parter de încredere pentru medici, 
factori de decizie, pentru comunităţile în care ac-
tivează şi pentru economia românească. În acelaşi 
timp, este hotărât, în virtutea poziţiei majore în 
piaţă, să fie parte activă şi implicată în discuţiile 

publice şi în soluţiile din domeniu pentru trans-
formarea şi îmbunătăţirea sănătăţii în România. 
Este credinţa fermă a Zentiva, urmărind exemple-
le de succes ale altor state, că producţia de medi-
camente generice şi inovative trebuie să devină un 
sector strategic al ţării noastre. 

*Sursa datelor: IQVIA MAT mai 2020
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Evaluarea caracteristicilor  
stearatului de magneziu în etapa 
de formulare a formelor  
farmaceutice generice cu cedare 
modificată care conţin o substanță 
activă greu solubilă

Paul Dumitrașcu1,2, Cristina Stecoza1,  
Marilena Gavrilescu1, Alina Ivancencu1,  
Valentina Anuţă2, Mihaela Ghica2, Lăcrămioara Popa2, 
Cristina Pîrvu2

1 Departamentul de Transfer și Tehnologie Industrială, Zentiva S.A, București, 
România
2 Departamentul de Chimie Fizică și Coloidală, Facultatea de Farmacie,  
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“, București, România

Stearatul de magneziu este folosit ca lubrifiant în industria farmaceuti-
că, datorită capa-cității de hidrofobizare, capacitate care facilitează 
procesul de comprimare prin reducerea fenomenului de aderență a 

amestecului de comprimare de poansoane și prin reducerea forței de ejecție 
din matrița de comprimare. Conform literaturii de specialitate, concentrațiile 
uzuale pentru stearatul de magneziu în formele farmaceutice solide cu admi-
nistrare per os sunt cuprinse între 0,25% și 5,0% (m/m) [1].

Stearatul de magneziu este unul dintre excipienții care au fost selectați 
pentru armonizarea secțiunii obligatorii de evaluare a calității din monogra-
fiile din Farmacopeea Europeană, Farmacopeea Japoneză și Farmacopeea 
Statelor Unite ale Americii de către Pharmacopeial Discussion Group [1]. Cu 
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toate acestea, în secțiunea facultativă a monogra-
fiei stearatului de magneziu din Farmacopeea Eu-
ropeană, sunt definite caracteristici legate de 
func-ționalitate (FRC), precum dimensiunea par-
ticulelor, supra-fața specifică și proprietăți termo-
gravimetrice, caracteristici ce pot fi relevante pen-
tru capacitatea de lubrifiere a stearatului de 
magneziu [2].

Ghidul ICH Q8 „Dezvoltare farmaceutică“ 
definește profilul de calitate al unui produs ca baza 
design-ului care stă la baza dezvoltării produsului 
și care trebuie să includă calea de administrare, 
forma farmaceutică, concentrația, forma de 
condiționare, precum și atributele de calitate cri-
tice ale unui produs [3].

Formularea evaluată în acest studiu se regăsește 
sub formă de comprimat filmat cu administrare 
per os, cu cedare modificată de tip eliberare pre-
lungită și cu un conținut redus de substanță acti-
vă. Substanța activă evaluată este încadrată în lite-
ratura de specialitate în clasa biofarmaceutică II. 
În acord cu sistemul de clasificare biofarmaceutic, 
o substanță activă din clasa II este o substanță care 
prezintă solubilitate redusă și permeabilitate mă-
rită [4].

În acest context, atributul critic al produsului 
finit care poate fi influențat de fenomenul de hi-
drofobizare survenit în urma etapei de omogeniza-
re cu stearat de magneziu este dizolvarea in vitro.

Importanța caracteristicilor legate de funcțio-
nalitate (FRC) ale stearatului de magneziu a fost 
evaluată de autori într-un studiu anterior. În for-
mulare au fost utilizate două tipuri de hidroxipro-
pilmetilceluluze (HMPC) cu grade diferite de vâs-
cozitate (4000 cP și 100 cP), care au ca rol 
imprimarea tipului de cedare caracteristic formei 
farmaceutice. În plus, atât cele două tipuri de 
HPMC, cât și celuloza microcristalină utilizată ca 
diluant prezintă caracter plastic în timpul compri-
mării, caracter predominant în această formulare. 
Alți excipienți folosiți au fost lactoza monohidrat, 
principalul diluant care prezintă caracter de defor-
mare în timpul etapei de comprimare, laurilsulfat 
de sodiu, utilizat ca agent de creștere a solubilității 
substanței active, și stearat de magneziu, ca agent 
de lubrifiere. 

Pentru evaluare, au fost procesate serii indus-
triale și serii pilot (1/10 din seria industrială), uti-
lizând două sorturi de stearat de magneziu care 
prezintă suprafață specifică și dimensiune a parti-
culelor diferite, în concentrație de aproximativ 
0,5% (m/m). Sortul A prezintă particule mici de 
aproximativ 1 µm și microscopic se regăsește sub 
formă de aglomerări sau conglomerate formate 
din aceste particule, având o suprafață specifică de 
aproximativ 20,5 m2/g. Sortul B prezintă aspect 
microscopic de structuri cristaline de forme dife-
rite, cu dimensiuni de aproximativ 50 µm și o 
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suprafață specifică de aproximativ 1,4 m2/g. În ca-
drul studiului s-a identificat faptul că suprafața 
specifică și dimensiunea particulelor stearatului 
de magneziu influențează duritatea comprimate-
lor. Astfel, cu cât suprafaţa specifică este mai mare 
şi dimensiunea particulelor mai mică, cu atât im-
pactul asupra rezistenței mecanice a comprimate-
lor este mai mare, datorită capacităţii de lubrifiere 
mai mare [5].

Diferențele obținute sunt justificate prin meca-
nismul de acțiune al stearatului de magneziu de-
scris în literatura de specialitate, mecanism de 
hidrofobizare care influențează substanțele cu ca-
racter plastic, deoarece în timpul etapei de com-
primare nu se formează suprafețe noi. Substanțele 
care se deformează în timpul comprimării și care 
formează noi suprafețe sunt mai puțin influențate 
de etapa de omogenizare cu stearat de magneziu 
[6].

Cu toate că fenomenul de supralubrifiere a fost 
prezent pentru seriile procesate cu sortul A (cu di-
mensiunea particulelor mică şi suprafaţă specifică 
mare), profilul de dizolvare in vitro al comprima-
telor nu a fost influențat de sortul de stearat de 
magneziu utilizat [5]. 

Lipsa impactului efectului de supralubrifiere 
asupra vitezei de cedare in vitro poate fi explicată 
prin prezenţa laurilsulfatului de sodiu în formula-
re, care este un surfactant anionic utilizat pentru 
creşterea solubilităţii substanţei active.

Datorită faptului că fenomenul de supralubrifi-
ere este dependent de caracteristicile legate de 
funcționalitate ale stearatului de magneziu, se 
poate concluziona că cele două sorturi de stearat 
de magneziu nu sunt interschimbabile. 
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PRODUCĂTORI MADE IN ROMANIA

Farmec – Povestea unui  
brand-emblemă pentru cercetarea 
în industria cosmetică din  
România

Farmec – Povestea unui brand-emblemă pentru cercetarea în industria 
cosmetică din România

Farmec este cel mai mare producător român de cosmetice, cu o 
tradiție de peste 130 de ani, punând bazele industriei cosmetice moderne din 
România. Tradiția și excelența companiei au fost clădite, în primul rând, de 
către două mari personalități: Prof. Dr. Ana Aslan, mentorul cercetării anti-
mîmbătrânire care stă la baza cremelor din portofoliu, și Ec. Liviu Turdean, 
care a dezvoltat și condus cu multă pricepere și dedicare compania timp de 
41 de ani. 

Povestea cosmeticelor începe în anul 1889, când se înființează la Budapes-
ta drogheria Molnar Moser, din care se desprinde un laborator în 1943, la 

Cluj-Napoca, sub numele Mol-
Mos. După naționalizare, labo-
ratorul Mol-Mos devine Fabri-
ca de Produse Cosmetice nr. 21 
Cluj, în subordinea Ministeru-
lui Sănătății, iar în 1957 are 
loc comasarea cu Fabrica de 
Uleiuri Vegetale „Flacăra“sub 
un nou nume: Întreprinderea 
Industrială de Stat Flacăra – 
Fabrica de Uleiuri Vegetale și 
Produse Cosmetice Cluj. În 
1965, se produce pentru prima 
dată laptele Doina, care este în 
continuare unul dintre cele 
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mai bine vândute produse demachiante în Româ-
nia. În 1967, Liviu Turdean devine director şi fa-
brica înscrie o mare realizare – devine primul pro-
ducător de creme şi emulsii antirid Gerovital H3 
Prof. Dr. Ana Aslan. Dr. Ana Aslan, medic specialist 
în gerontologie cu renume răsunător la nivel 
mondial, a descoperit încă din 1952 efectele bene-
fice ale procainei asupra menținerii tinereții pielii 
și, având încredere în valorile și capacitatea de 
producție ale fabricii din Cluj-Napoca, a încredințat 
rețeta laboratoarelor Farmec pentru producția în 
serie a cosmeticelor antirid. Produsele Gerovital 
H3 au devenit rapid cunoscute în numeroase ţări. 
Ana Aslan a fost mulţi ani consilierul ştiinţific al 
companiei şi este în continuare patronul său spiri-
tual. Farmec a făcut din Gerovital H3 o adevărată 
marcă de succes, printre puţinele 100% româneşti 
care şi-au păstrat notorietatea la nivel inter-
național. 

În 1972, primește denumirea sub care o 
cunoaștem astăzi, Fabrica de Produse Cosmetice 
„Farmec“, iar în 1995, se privatizează prin metoda 
MEBO, avand capital 100% românesc. Primul di-
rector general ales de Adunarea Generală a Acţio-
narilor a fost Liviu Turdean. În 2008, Farmec își 
consolidează marca Gerovital prin achiziţionarea 
drepturilor deţinute asupra ei de către compania 
Gerovital Cosmetics.

O altă marcă renumită, cu tradiție din portofo-
liul Farmec, dezvoltată de asemenea de Dr. Ana 
Aslan, este Aslavital, apreciată astăzi de românce 
pentru formula cu argilă din Munții Pădurea Cra-

iului, cu efecte deosebite asupra tenului sensibil. 
Laboratoarele Farmec continuă cercetarea asu-

pra proceselor de îmbătrânire ale pielii, 
îmbunătățind permanent rețetele cosmeticelor cu 
ingrediente active de ultimă generație. Portofoliul 
a fost dezvoltat cu numeroase game, concepute 
pentru nevoile specifice ale diferitelor vârste și ti-
puri de ten. Astfel, cele mai renumite sunt: Gero-
vital He Evolution și Gerovital Hyaluron C, care 
au la bază acidul hialuronic; Gerovital Stop Acnee; 
Gerovital H3 Retinol, cu puternice efecte antia-
ging datorită retinolului din compoziție; Gerovital 
H3 Equilibrium, gamă profesională pentru trata-
mente în saloane cosmetice; Gerovital Beauty, 
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care conține produse pentru toate etapele unui 
machiaj; Gerovital Luxury, prima gamă pe seg-
mentul cosmeticelor de lux; Gerovital Men, con-
cepută pentru nevoile particulare ale bărbaților; 
Gerovital Plant, produse cu ingrediente naturală 
în proporție de peste 91%. 

Împreună cu specialiști în domeniul sănătății, 
începând cu anul 2014, au fost dezvoltate trei 
game de dermatocosmetice: Gerovital H3 Der-
ma+, Gerovital H3 Derma+ Premium Care și Ge-
rovital H3 Derma+ Sun, concepute special pentru 
a răspunde diferitelor tipuri de probleme ale pielii 
și părului. Produsele conțin ingredientele active 
performante și răspund nevoilor consumatorilor 
la cel mai înalt nivel (fie că este vorba de cuperoză, 
acnee, mătreață, piele iritată ori îmbătrânită pre-
matur), având formule hipoalergenice, testate sub 

control dermatologic, fără substanțe sensibilizan-
te.

Pentru atingerea obiectivelor de performanţă şi 
menţinerea unui standard superior de calitate, 
compania clujeană a dezvoltat relaţii de colabora-
re cu instituţii de specialitate, universităţi şi labo-
ratoare naționale și internaționale pentru cerce-
tări, studii de piaţă, dar şi pentru testări şi 
obţinerea de acreditări internaţionale. Farmec 
este în continuă dezvoltare datorită unei strategii 
coerente pe mai multe planuri: inovație, cerceta-
re, producție, dezvoltarea lanțului de magazine de 
brand și relațiile cu partenerii. Astfel, rămâne pes-
te generații un model de business sustenabil și 
responsabil, fiind apreciat la nivel internațional ca 
un brand-emblemă pentru România.

i
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PRODUCĂTORI MADE IN ROMANIA

SC Biotehnos SA

SC Biotehnos SA este o companie farmaceutică românească înființată în 
anul 1993 de către Prof. Dr. Ioan Mânzatu, cu sediul în Otopeni – 
județul Ilfov, str. Gorunului nr. 3-5. Întreprindere mijlocie cu capital 

în întregime românesc, are ca activități principale dezvoltarea și producția de 
medicamente originale și de substanțe farmaceutic active, de origine animală 
și vegetală, fiind autorizată şi să presteze servicii de analize fizico-chimice şi 
microbiologice pentru terţi, în vederea punerii produselor acestora pe piaţă.

Sistemul de calitate aferent fluxurilor de producție este certificat BPF 
(Bună Practică de Fabricație) din anul 2005 și respectă prevederile Directivei 
europene 2003/94/CE.

Biotehnos a dezvoltat şi aplică un sistem integrat de management de me-
diu şi de calitate în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 
9001/14001/2015, ale cărui procese şi mecanisme de control sunt documen-
tate în Manualul Calităţii. Acest sistem de management integrat este susţinut 
de matricea de corespondenţă între cerinţele SR EN ISO 9001/14001/2015 şi 
conţinutul procedurilor generale ale firmei. Activitatea de protecţie a mediu-
lui în cadrul S.C. Biotehnos S.A. se desfăşoară conform legislaţiei în vigoare 
privind strategia naţională de protejare a mediului.

PR
OD

UC
ĂT

OR
I  M

AD
E 

 IN
  R

OM
AN

IA

CERCETAREA 
ŞI INDUSTRIA 

FARMACEUTICĂ 
ROMÂNEASCĂ 
LA CENTENAR



Revista Medicală RoMână – VoluMul LXVII, suppl. 3, An 2020158

Principalul produs al Biotehnos este un medi-
cament original, denumit ALFLUTOP®, o soluţie 
injectabilă preparată din extract de peşte marin 
mărunt, care are la bază un brevet de invenție – 
rezultat al cercetărilor proprii.

Biotehnos este producătorul substanței farma-
ceutic active a medicamentului ALFLUTOP® și 
fabrică sub contract cu compania Zentiva produ-
sul finit înfiolat. 

Biotehnos își distribuie produsele în România, 
Rusia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Uzbekis-
tan, Tadjikistan, Turkmenistan, Armenia, Moldo-
va, Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Mongolia.

Biotehnos are competența științifică și tehno-
logică avansată și potenţial uman înalt calificat, 
bine proporționat pe întreg ciclul activităților de 
cercetare, dezvoltare tehnologică, transfer de teh-
nologie, resurse umane, tehnologia informației, 
asigurarea și controlul calității, aprovizionare, de-
pozitare, producție, distribuție, financiar-contabil 
și comercial-marketing. 

Structura organizatorică eficientă asigură flu-
xul necesar de circulație a cunoştinţelor în relația 
cu activitățile de producție și servicii pentru tran-
sferul şi valorificarea rezultatelor activității de 
cercetare și inovare.

Valoarea cea mai importantă a companiei și 
forța care a transformat-o într-o companie inova-
tivă de top, având în portofoliu 24 de brevete de 
invenție și o cifră de afaceri de 20 mil. euro în anul 
2017, sunt cei 165 de angajați, dintre care o parte 
importantă reprezintă personal cu studii superi-

oare, ce cuprinde farmaciști, chimiști, biotehno-
logi, biochimiști, biofizicieni, medici, biologi, in-
gineri, specialiști IT.

Compania are la bază o infrastructură de cerce-
tare dezvoltată în cei 25 de ani de existență şi im-
plicată în studii din domenii conexe: biotehnologii 
moderne, biologie celulară și moleculară, farma-
ceutică, dermatocosmetică și industria alimenta-
ră, îndeplinind toate condițiile necesare atestării 
activității de cercetare de către autoritățile 
naționale şi Internaţionale. Investiţia publică în 
activitățile de cercetare-dezvoltare și inovare are o 
importanță deosebită prin orientarea concretă și 
echidistantă față de domeniile științifice și tehni-
ce, fundamentale și aplicative, fiind stimulate cre-
ativitatea, valorificarea performanțelor, vizibilita-
tea cercetării românești și aplicabilitatea acesteia 
în practică socio-economică.

Implicată, de la înființare, în derularea a peste 
100 proiecte de cercetare naţionale şi internaţio-
nale, compania investește continuu în perfecțio-
narea competențelor științifice și în modernizarea 
bazei materiale necesare pentru obținerea şi testa-
rea unor compuși bioactivi naturali, a unor noi 
farmaceutice şi dermatocosmetice, dezvoltând: 

• cercetări avansate în biotehnologii moder-
ne, ştiinţe medicale şi biologice, farmaceuti-
că, cosmetică şi industria alimentară

• metodică, tehnici şi metodologii de caracte-
rizare şi testare de materii prime, interme-
diari şi produse



Revista Medicală RoMână – VoluMul LXVII, suppl. 3, An 2020 159

• tehnologii originale pentru obţinerea unor 
produse farmaceutice cu eficacitate crescu-
tă și toxicitate redusă 

• evaluarea calității produselor vegetale pri-
vind reziduurile toxice pentru respectarea 
siguranței consumatorului

Nucleul de cercetare al Biotehnos, format din 
cercetători atestaţi ştiinţific, participă anual la 
Programul Național de Cercetare al României prin 
proiecte câștigate la competiții organizate în ţară 
şi străinătate, contribuind totodată la Programul 
de cercetare aplicativă finanţat parţial din fonduri 
europene. Un astfel de proiect din cadrul Progra-
mului Operaţional Competitivitate, cofinanţat 
prin Fondul European de Dezvoltare Regională 
2009-2011, este „Dezvoltarea infrastructurii acti-
vităţii de cercetare-dezvoltare-inovare a Bioteh-
nos, ca element competitiv a unui IMM la nivel 
european“, prin care infrastructura de cercetare a 
firmei s-a îmbunătăţit considerabil, a crescut 
potențialul științific şi tehnic, deschizând calea 
participării ca partener cu expertiză în proiecte 
complexe integrate cu aplicabilitate reală a rezul-
tatelor cercetării inovative. Dintre acestea, eviden-
ţiem un proiect de transfer tehnologic inovativ din 
cadrul programului „Competitivitate, Dezvoltare 
şi Inovare“ cu titlul „Prototip de produse medica-
mentoase cu eliberare controlată pe bază de com-
pozite chitosan-zeolit“, derulat în parteneriat cu 
UPB.

Activitatea de cercetare include elaborarea și 
optimizarea de tehnologii de prelucrare a materiei 
prime vegetală şi animală, caracterizarea fizico-
chimică și microbiologică a principiilor active, 
secvențierea calitativă și cantitativă a claselor de 
compuși, elaborarea și testarea de modele in vitro. 
Acestea sunt realizate în Biotehnos prin metode 
de înaltă performanță, dintre care menționăm cu-
plarea tehnicilor de cromatografie cu spectrome-
tria de masă, care permite efectuarea unui scree-
ning complex de identificare și dozare la nivel de 
urme a moleculelor farmaceutic active izolate din 
matrici complexe (amestecuri multicomponente 
– de tipul fluidelor și țesuturilor biologice, al 
soluțiilor extrase din produse biologice etc). 
Compușii farmaceutici sunt caracterizați, de ase-
menea, din punctul de vedere al impurităților, 
solvenților reziduali și contaminanților cu 
potențial toxic de tipul pesticidelor și metalelor 
grele, prin utilizarea unor sisteme specifice de 
detecție și identificare/comparare pe baza librării-
lor particularizate de spectre/utilizarea de etaloa-
ne/standarde.

Produsele parcurg un algoritm inovativ de tes-
tare a acțiunii specifice la nivel celular, molecular 
şi enzimatic pentru determinarea in vitro a profi-
lului eficacitate/toxicitate, utilizând linii standar-
dizate şi culturi primare, în funcție de ținta tera-
peutică. Sunt implicate tehnici complementare de 
citometrie în flux, analiză qPCR, imagistică și di-
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namică celulară, modulări grupuri structurale en-
zimatice, semnalizare-factori de creștere și con-
trol, cascade intra și interceluare, interacțiuni 
moleculare-celulare cu impact în metabolismul 
particularizat celular și sistemic. Principiile active 
cu acțiune in vitro țintă dovedită sunt supuse stu-
diilor de formulare și condiționare, prin teste de 
dizolvare și cedare de substanță activă din forma 
farmaceutică propusă. Biotehnos a implementat 
metodologia modernă în cercetarea farmaceutică 
de testare prin sistemul de difuziune verticală. 
Sistemul de difuzie verticală a principiilor active 
din baza de produs topic (Hanson MicroettePlus™ 
Autosampling System) prin membrane sintetice 
hidrofobe de polaritate şi porozitate similare cu 
bariera epidermală umană (ex. membrane Strat 
M) sau prin subtituenţi de piele sau piele umană 
se aplică pentru eficientizarea transferului tehno-
logic de la nivel de laborator la nivel pilot a varian-
telor de formulare; evaluarea nivelului de penetra-
re a ingredientului activ într-un anumit strat sau 
structură a pielii, ceea ce furnizează informaţii 
valoroase asupra remanenţei şi acţiunii ţintă, dar 
şi asupra absorbţiei dermale, care presupune cap-
tarea substanţei active de către sistemul vascular 
(limfatic/sangvin), ajungând în compartimentul 
sistemic cu rol în estimarea toxicităţii ingredien-
tului activ. Determinarea eliberării principiilor 
active și estimarea gradului de penetrabilitate din 
forma condiționată fac posibilă corelarea dozelor 
minime eficace a produsului in vitro-in vivo. Pen-
tru dezvoltarea ulterioară a produselor farmaceu-
tice, se pot efectua studii de biodisponibilitate pri-
vind adsorbția, distribuția, metabolizarea și 
excreția moleculelor farmaceutice, utilizând teh-
nici LC-MS prin care se evaluează profilul farma-
cocinetic/toxicocinetic.

Compania este interesată să valorifice calitatea 
activității de cercetare generatoare de cunoștințe 
și brevete, de metode de analiză, tehnici și tehno-
logii, inovare de produse și procese, în acumularea 
de experiență în domeniile științifice și tehnologi-
ce legate de producerea de biofarmaceutice și bio-
cosmetice în vederea transferării lor către mediul 
socio-economic.

Începând din 1996, activitatea specialiştilor din 
cadrul Biotehnos s-a bucurat de apreciere în stră-

inătate, invenţiile şi produsele acestora fiind pre-
miate de juriile Saloanelor internaţionale de In-
ventică de la Bruxelles, Geneva, Londra, Iaşi, Cluj 
şi Budapesta cu numeroase medalii de aur, argint 
şi bronz. În acest sens, subliniem faptul că o mare 
parte dintre proiectele realizate de Biotehnos sunt 
finalizate cu brevete de invenţie, dintre care men-
ţionăm brevetul RO 127623 B1/2010, Rosoiu N., 
Olariu L, Nită R.A., „Extract lipidic din midii, pro-
cedeu de obţinere şi produse medicamentoase“, 
precum şi RO 127000 B1/2010, Olariu L, Zglimbea 
L., Nită R.A., Manzatu L., „Complex bioactiv de 
acizi triterpenici, procedeu de obţinere şi produse 
medicamentoase“.

În altă ordine de idei, o importantă contribuţie 
atât pentru companie, cât şi pentru cercetarea ro-
mânească a fost adusă de către Biotehnos printr-
un proiect de referinţă care a făcut parte din Pro-
gramul Operaţional Competitivitate-POSCCE/2013 
cu titlul „Soluţii inovative pentru determinarea 
gradului de contaminare cu reziduuri toxice – me-
tale grele şi pesticide – în produse de origine vege-
tală“. Dovada exploatării datelor şi confirmarea 
utilităţii cercetării în sfera economică au fost ex-
tinderea domeniului de încercare la metode GC-
MS-MS şi LC-MS-MS şi a numărului de reziduuri, 
de la 41 la 155, cu limite de detecţie foarte joase pe 
matrici de origine vegetală, a acreditării ISO/
CEI:17025/2005. Pentru 2019, se va finaliza tran-
ziţia acreditării Laboratorului de cromatografie şi 
studii bioanalitice la ISO/CEI 17025:2018. Efortul 
depus se motivează prin faptul că firma noastră 
este interesată în a participa la efectuarea de ana-
lize pentru controlul calităţii produselor şi asigu-
rarea securităţii alimentare. La nivel naţional, 
există 5 laboratoare private de control pentru le-
gume, fructe şi cereale şi 2 pentru analize de cea-
iuri, condimente şi alte matrici dificile, Biotehnos 
deţinând laborator acreditat pentru ambele cate-
gorii de activităţi.

Nu în ultimul rând, este de remarcat faptul că 
Biotehnos deține un laborator independent de 
control al calității medicamentului, autorizat la 
nivelul Uniunii Europene, prin care colaborează 
cu societăți care dezvoltă produse noi sau care do-
resc să pună pe piața comunitară medicamente 
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care vin din afara acesteia (analize fizico-chimice, 
microbiologice și biologice).

Datorită modului în care, de-a lungul anilor, 
conducerea companiei şi întreg colectivul îşi înde-
plinesc obligațiile care le revin față de autoritățile 
statului, față de furnizori, clienți, pacienți, bănci 
partenere și colaboratori, în anul 2015, pentru pri-
ma dată, SC Biotehnos SA a fost nominalizată ca 
,,Strongest in Romania 2015“ alături de alte 4% 
dintre companiile înregistrate în România – o do-
vadă în plus a seriozității, stabilității și solidității 
companiei, criteriile de selecție fiind: veniturile, 

profitul, lichiditățile, cota de capital, numărul de 
angajați, lipsa datoriilor către stat şi contractori.

Biotehnos participă activ la efortul colectiv de a 
construi o societate mai bună și, de aceea, s-a im-
plicat constant în sponsorizarea activităților cari-
tabile, a Congreselor și Conferinţelor Naționale, în 
dotarea cu aparatură medicală necesară spitalelor, 
în repararea și dotarea școlilor și a lăcașurilor de 
cult, fiind implicată în a răspunde atât tendințelor 
științifice actuale, cât și cerințelor de piață din Ro-
mânia și din străinătate. 

i
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PRODUCĂTORI MADE IN ROMANIA

Hofigal – Flora de excepţie a 
româniei valorificată pentru 
sănătate

Ing. Cristina Manea1,  
Farm. Pr. Dr. Gabriela Vlăsceanu1,2,3,  
Biolog Dr. Iuliana Crişan1,2,3

1 Hofigal Export Import S.A., Bucureşti, România
2 Societatea Română de Istoria Farmaciei, Bucureşti, România
3 Asociația Cercul Farmaciștilor, București, România

Inginerul chimist Ştefan Manea a fost şi 
va rămâne un pilon de rezistenţă pentru 
cercetarea românească în general, pen-

tru inovarea și cercetarea aplicativă în dome-
niul plantelor medicinale şi aromatice, în 
special. Tot ce este legat astăzi de Hofigal 
(HOmeopatie-FItoterapie-GALenică) poartă 
amprenta domniei sale.

Numele Ştefan Manea trebuie asociat cu o 
afacere de succes, dar, în același timp, rămâ-
ne în memoria colectivă ca un adevărat om 
de ştiinţă, a cărui bogată activitate de cerce-
tare ştiinţifică s-a concretizat într-un număr 
impresionant de lucrări ştiinţifice, dar şi în 
peste 100 de brevete (în cea mai mare parte, 
premiate cu medalii de aur şi argint în ţară şi 
străinătate).

A fost un om cu dragoste de Dumnezeu, care a venerat natura şi, lucru mai 
rar astăzi, a respectat istoria, cultura şi tradiţiile românești. A fost un om care 
a luptat pentru sănătatea semenilor săi şi pentru prestigiul României.

FIGURA 1.
Inginerul chimist Ştefan Manea
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Pe cartea de vizită scria doar „Ing chim. Ştefan 
Manea, director general al Hofigal Export Import 
S.A.“. Dar era un lucru prea simplu pentru cineva 
care, practic, a metamorfozat timpul şi propriul 
crez „zidind“, cărămidă cu cărămidă, o companie 
numită HOFIGAL, unde, cu mult talent şi probita-
te, a împletit cunoştinţele sale profesionale cu o 
vastă experienţă ştiinţifică, reuşind, astfel, ca na-
tura şi puterile ei miraculoase să fie utile pentru 
susţinerea sănătăţii. Potrivit filozofiei sale de via-
ţă, în deplin acord cu dictonul „Omul trebuie să 
trăiască în armonie cu natura“ şi, mai ales, cu cel 
al marelui poet Mihai Eminescu, „Natura nu min-
te niciodată“, dincolo de existenţa destul de agita-
tă a unui manager, Ştefan Manea şi-a asumat şi 
rolul de a fi şi un mare luptător împotriva a tot 
ceea ce este toxic şi nesănătos, promovând, spre 
binele tuturor, binefacerile plantelor. 

În lucrarea „Cu Ştefan Manea în împărăţia 
plantelor“ autorul, scriitor diplomat Petre Gigea-
Gorun, evoca drumul, destinul şi împlinirile aces-
tuia ca fiind, în mod sugestiv, strâns legate de eve-
nimentele istorice, sociale şi politice derulate 
concomitent cu fiecare etapă din viaţa sa.  

Una dintre marile provocări ale vieţii pentru 
Ing. Ştefan Manea a fost învestirea sa în funcţia de 
director general la Combinatul Chimic din  
Giurgiu. Era încă tânăr și e greu să-şi imagineze 
cineva ce însemna pe vremea aceea să conduci un 
obiectiv de importanţă naţională, un obiectiv de 
care depindeau soarta şi existenţa unui întreg 
oraş. A fost o muncă foarte grea, o mare provocare 
sau o mare pasiune? Probabil, din toate câte puţin, 
deoarece tânărul inginer a luat-o de la „0“, adică 
de la alegerea terenului la plantarea primului  
pilon al combinatului şi până la începerea produc-
ţiei specifice. În acest combinat, Domnia sa a lu-
crat din anul 1975 până în 1988, perioadă de 13 
ani în care a trebuit să fie prezent zi şi noapte. 
Putea părăsi oraşul Giurgiu numai dacă trebuia să 
plece în străinătate sau cu aprobarea ministrului 
Chimiei. Înființarea și conducerea Combinatului 
de la Giurgiu a fost o consecinţă a altor funcţii şi 
responsabilităţi anterioare (de exemplu, în perioa-
da 1962-1968, şi-a făcut „ucenicia“ de conducător, 
fiind şef de secţie la Uzina de Medicamente  
Bucureşti).

Titlul de director general a venit odată cu înves-
tirea sa, în anul 1968, în această funcţie la Uzina 
bucureşteană de Medicamente Biofarm, unde s-a 
remarcat prin numeroase şi însemnate invenţii.

De-a lungul timpului, au fost oameni care au 
ieşit din existenţa firească şi banalul cotidian şi  
şi-au asumat sacrificiul de a face ceva care să dăi-
nuie şi să aducă bucurie şi bunăstare celorlalţi. 
Din această categorie face parte şi Ing. Ştefan Ma-
nea. Altfel, cum s-ar putea explica faptul că, după 
o lungă şi agitată viaţă profesională, în aprilie 
1990, într-o situaţie naţională destul de confuză 
din punct de vedere politic, social şi economic, s-a 
„aventurat“ cu un minim de capital să pună bazele 
unei societăţi pe acţiuni cu profil şi obiective  
unice în România (prima societate privată din 
grupa Industrie înfiinţată în România), companie 
cu capital integral românesc, recunoscută a fi  
astăzi unul dintre liderii produselor naturale 
românești de tip supliment (de uz uman și veteri-
nar) sau produs cosmetic.  

„Specializările efectuate în Italia, Anglia şi alte 
ţări i-au permis D-ului Ing. Ştefan Manea să fie la 
curent cu cele mai noi metode de investigaţie şi 
să-şi creeze relaţii în lumea ştiinţifică europeană, 
care s-au răsfrânt benefic în activitatea pe care a 
desfăşurat-o. (Petre Gigea-Gorun).

Deţinător al mai multor ordine şi medalii, Ing. 
Ştefan Manea a fost distins şi cu Premiul Academi-
ei Române, premiu ce poartă numele marelui chi-
mist Nicolae Teclu.

Hofigal S.A., companie al cărei obiect de activi-
tate este fabricarea de produse naturale prin valo-
rificarea complexă a plantelor medicinale şi aro-
matice obţinute în culturi proprii, realizate în 
condiţii ecologice, a cunoscut o evoluţie continuă 
de la înfiinţarea în anul 1990, atât în ceea ce pri-
veşte tehnologizarea fluxurilor de producţie şi a 
laboratoarelor de analize fizico-chimice şi micro-
biologice cu echipamente moderne şi personal  
calificat, cât şi creşterea productivităţii şi diversi-
ficarea portofoliului.

Un rol determinant în dezvoltarea firmei l-a 
avut înființarea unui colectiv interdisciplinar de 
cercetători, cu experienţă în domeniul cercetării 
ştiinţifice şi al producţiei, care, utilizând plante 
specifice condiţiilor pedoclimatice din ţara noas-
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tră, au obţinut produse noi, originale, după tehno-
logii proprii, brevetate în ţară şi premiate la târ-
guri internaţionale. Deoarece asocierea armo- 
nioasă, cu efecte sinergice, a diferitelor plante în 
diverse concentraţii a reprezentat o noutate, teh-
nologiile şi produsele rezultate în urma aplicării 
lor au făcut obiectul a numeroase cereri de brevet 
de invenţie la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi 
Mărci. În prezent, Hofigal deţine numeroase bre-
vete şi peste 200 medalii foarte apreciate atât în 
ţară, cât şi în străinătate. Exemplificăm (figura 1):

• Brevet 122415 – Mediu de culturi pentru 
Spirulina Platensis (nordst) geitl

• Brevet 122072 – Produs opo-fito-terapeutic 
destinat reglării şi protecţiei funcţiilor  
digestive şi hepatice

• Brevet 121833 – Supliment nutriţional fito-
terapeutic bogat în minerale

• Brevet 122339 – Supliment nutritiv cu  
îndulcitor vegetal bogat în bioflavonoide şi 
vitamina C

• Brevet 126918 – Preparat fitoterapeutic  
bogat în acizi graşi polinesaturaţi Omega 3 
şi Omega 6 vegetal

• Brevet 129208 – Produs natural fitoterape-
utic cu proprietăţi biotrofice, energizante şi 
vitalizante

De remarcat că Hofigal are unul dintre cele mai 
puternice compartimente de cercetare din indus-
tria farmaceutică şi cosmetică din România şi par-
ticipă, prin programe de excelenţă, direct sau în 
colaborare, la realizarea unor importante teme de 
cercetare ştiinţifică privind obţinerea de produse 
fitoterapice şi suplimente alimentare noi pe bază 
de plante medicinale şi aromatice. 

Paralel, colaborează cu unele instituţii de învă-
ţământ superior din domeniul farmaciei, medici-
nei, biologiei, biochimiei şi biotehnologiei din 
ţară şi exportă suplimente alimentare care conţin 
extracte din plante autohtone, elaborând un nu-
măr impresionant de lucrări ştiinţifice şi de larg 

FIGURA 2. Brevete de invenţie Hofigal
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suplimente alimentare, produse cosmetice, gemo-
terapice şi ceaiuri (portofoliul companiei fiind  
alcătuit din aproape 500 de produse naturale pe 
bază de plante medicinale şi aromatice).

Distins om de ştiinţă şi adevărat întreprinzător, 
Ing. Ştefan Manea a construit în staţiunea Breaza, 
Prahova (2003), Complexul de Terapie Naturală 
„Alexandra“, un sanatoriu cu caracter, în special, 
medical. În anul 2006, Hofigal a deschis în  
Bucureşti Centrul medical „HofiMed“, unde se  
folosesc metode de diagnostic şi tratament nein-
vaziv (scopul fiind tratarea omului bolnav, nu a 
bolii), iar în anul 2007 a înființat în județul  
Teleorman firma AromaPlant, pentru cultivarea și 
preprocesarea plantelor medicinale și aromatice 
în cultură ecologică.

În concluzie, putem sublinia că a fost onorant 
să fim contemporanii unui om cu atâta experienţă 
profesională şi ştiinţifică, încununată de rezultate 
de excepţie în domeniul fito-aroma-apiterapiei, 
recunoscut şi apreciat în ţară şi străinătate, ca şi 
de mulţimea oamenilor ce beneficiază de efectele 
sanogene ale produselor Hofigal, realizate din 
plante din flora de excepţie a României. 

FIGURA 3. Lansarea cărţii „Dialoguri cu Ştefan Manea 
despre natură, patriotism, credinţă“, Academia Română, 
aprilie 2015, la aniversarea a 25 de ani de la înfiinţarea 
companiei Hofigal

orizont, precum şi documentaţii privind instalaţii 
performante pentru fabricarea produselor natura-
le cu un conţinut ridicat de principii bioactive.

Rezultatele obţinute au impus deja numele fir-
mei pe plan mondial, Hofigal fiind considerat o 
marcă recunoscută pentru produsele fitoterapeu-
tice din România, condiţionate sub formă de  

i
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PRODUCĂTORI MADE IN ROMANIA

Polisano Pharmaceuticals

Adela Brănduşă
Director Calitate şi Relaţia cu Autorităţile

Adriana Chiş
Director Fabricaţie,  
Şef Lucr. Dr. Farm. Catedra Chimie farmaceutică,  
Facultatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu

Fondată în anul 2003 de Dr. Ilie Vonica, compania S.C. Polisano Pharma-
ceuticals S.A. este o companie cu capital integral românesc.

Polisano Pharmaceuticals S.A. a demarat încă din anul 2004 unul 
dintre cele mai importante proiecte de investiţii „greenfield“ (investiţie por-
nită de la zero) din Sibiu (zona industrială de vest), în vederea realizării unei 
platforme industriale destinate fabricaţiei medicamentelor, o investiție pe 
33.300 mp, locată în Sibiu.
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Activitatea principală este reprezentată de 
producția de medicamente și suplimente alimen-
tare. Până în acest moment, au fost construite trei 
clădiri (fabrica de medicamente, având 2 corpuri 
şi corpul tehnic). Amenajarea depozitului de me-
dicamente, care face parte din clădirea fabricii de 
medicamente, a fost finalizată la sfârşitul anului 
2007, iar la începutul anului 2008 depozitul a fost 
dat în funcţiune.

Sub bagheta vizionarului medic Ilie Vonica, 
proiectul fabricii de medicamente a fost conceput 
astfel încât, în momentul în care va fi complet im-
plementat, Polisano Pharmaceuti-
cals S.A. să devină unul dintre cei 
mai mari producători independenţi 
de medicamente din România. 

Polisano Pharmaceuticals S.A. a 
acordat o atenţie deosebită activită-
ţii de cercetare – dezvoltare pe care 
a considerat-o, încă de la infiinţare, 
un pilon de bază în dezvoltarea vii-
toare a societăţii.

Activitatea iniţială de cercetare-
dezvoltare a Polisano Pharmaceuti-
cals S.A. s-a desfăşurat în colabora-
re cu Catedra de Tehnologie Far- 
maceutică şi Biofarmacie a Facultă-
ţii de Farmacie din cadrul Universi-
tăţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu 
Haţieganu“ din Cluj Napoca şi a în-

ceput la jumătatea anului 2005, cu 
formularea şi dezvoltarea tehnolo-
giei de fabricaţie industrială a unor 
produse cu multivitamine şi mine-
rale. Activitatea de cercetare desfă-
şurată în perioada 2005-2007 s-a 
concretizat prin formularea a opt 
produse şi a continuat în perioada 
2007-2008 cu noi produse, în peri-
oada actuală fiind în studiu, în dife-
rite etape de dezvoltare, alte pro- 
duse. 

Toate aceste activităţi sunt susţi-
nute de personal angajat al Polisano 
Pharmaceuticals cu pregătire aca-
demică, care desfăşoară şi activitate 
de cercetare În colaborare cu Uni-

versitatea „Lucian Blaga“, Facultatea de Medicină, 
secţia Farmacie, Sibiu, Universitatea Politehnică 
Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dez-
voltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, 
Cluj-Napoca.

Începand cu luna iunie 2010, activitatea de cer-
cetare galenică şi pilot pentru forme solide dozate 
se desfăşoară în cadrul Centrului de Cercetare-
Dezvoltare Polisano Pharmaceuticals, centrul 
care a fost realizat în cadrul unui proiect de inves-
tiţii finanţat prin POS CCE.



Revista Medicală RoMână – VoluMul LXVII, suppl. 3, An 2020168

Polisano Pharmaceuticals S.A. a demarat un 
proiect de investiţii, respectiv o platformă indus-
trială destinată fabricaţiei medicamentelor, care 
cuprinde 4 secţii de producţie, cu laboratoare de 
control fizico-chimic şi control microbiologic, 
dispunând de echipamente de ultimă generaţie, 
care asigură efectuarea testelor necesare pentru 
controlul materiilor prime şi mate-
rialelor de ambalare, controalelor pe 
parcursul procesării şi controlul 
produsului finit. În prezent, este 
funcţională secţia de forme solide 
dozate anodine şi secţia de forme so-
lide dozate cu citostatice, care sunt 
dotate cu aparatură, respectiv echi-
pamente, care respectă cerinţele 
normelor EU-GMP privind fluxurile, 
clasele de curăţenie şi echipamente-
le utilizate. 

Întreaga platformă industrială 
este proiectată şi construită la stan-
darde care să asigure desfăşurarea 
operaţiilor de fabricare a produselor 
medicamentoase conform fluxurilor 

tehnologice specifice, în conformitate cu normele 
şi exigenţele europene în vederea asigurării recu-
noşterii internaţionale a capabilităţilor de fabrica-
ţie şi control (normele GMP sau FDA).

Preocupată de păstrarea unui nivel calitativ ri-
dicat al produselor finite, precum şi de asigurarea 
protecţiei maxime a produsului procesat, a perso-
nalului şi a mediului, compania a obţinut toate 
autorizaţiile necesare desfăşurării în condiţii co-
respunzătoare.

Dată fiind infrastructura deţinută de societate, 
cerinţele pieţei farmaceutice şi dezvoltarea aface-
rii prin extinderea capacităţii de producţie, unul 
dintre obiectivele strategice ale companiei a deve-
nit diversificarea gamei de produse.

Având o bogată experienţă în activitatea de cer-
cetare-dezvoltare, considerată încă de la infiinţare 
un pilon de bază în dezvoltarea viitoare a societăţii 
prin creşterea volumului activităţii de producţie, 
Polisano Pharmaceuticals S.A. intenţionează să 
devină unul dintre cei mai mari producători inde-
pendenţi de medicamente din România. 

Abordarea noastră strategică are în vedere ori-
entarea tuturor obiectivelor majore într-o direcție 
comună. Astfel, deciziile noastre, atât în cadrul 
companiei, cât și în raport cu clienții noștri, sunt 
într-o măsură cât mai mare caracterizate de 
convergență.

De la planificarea ciclurilor de producție și 
până la dezvoltarea de strategii adaptate pentru 
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nevoile clienților noștri, noi credem că cele mai 
bune rezultate vin atunci când nu pierdem nicio-
dată din vedere obiectivele pe care ni le-am propus 
să le atingem.

Echipamentele de fabricaţie şi cele destinate 
cercetării şi producţiei de tip pilot sunt specifice 
activităţilor desfăşurate. Ele sunt proiectate, reali-
zate şi instalate astfel încât să permită procesarea 
corespunzătoare a produselor, dar şi curăţarea 
uşoară şi completă, să nu prezinte risc pentru pro-
duse din punctul de vedere al materialelor din 
care sunt confecţionate, în special părţile care vin 
în contact cu produsul.

La locul de fabricaţie se produc numai medica-
mente de uz uman, inclusiv pentru investigaţie 
clinică şi suplimente alimentare.

Polisano Pharmaceuticals S.A. desfăşoară acti-
vităţi în scopul susţinerii operaţiilor de fabricaţie a 
comprimatelor, comprimatelor filmate şi capsule-
lor.

Toate activităţile se desfăşoară conform proce-
selor de fabricaţie şi metodelor de control validate, 
utilizând echipamente calibrate, calificate şi între-
ţinute conform programelor aprobate.

Sistemul de management al calităţii are la bază 
documente care asigură îndeplinirea cerinţelor. 
Aceste documente sunt elaborate, difuzate şi ges-
tionate (inclusiv revizuite), retrase, arhivate şi dis-
truse în conformitate cu proceduri scrise. Înregis-

trările necesare sunt efectuate de personal instruit, 
conform procedurilor aprobate.

Exportăm medicamente şi suplimente alimen-
tare în: Europa (Moldova, Lituania, Ucraina, Ger-
mania, Serbia, Cehia, Slovacia, Estonia, Polonia, 
Croaţia, Marea Britanie, Bosnia și Herţegovina), 
Orientul Mijlociu (Armenia, Kuweit, Yemen), Asia 
(Kazahstan, Myanmar, Taiwan, Hong Kong, Azer-
baidjan, Turkmenistan, Uzbekistan, Iran, Irak), 
Africa de Nord (Algeria).

Conștientizând discrepanța dintre numărul 
bolnavilor de cancer și disponibilitatea unor trata-
mente adecvate, Polisano Pharmaceuticals își pro-
pune să furnizeze medicamente oncologice potri-
vite tratamentului, la prețuri accesibile.

Pentru ambele fluxuri de producţie oncologice, 
pentru forme solide dozate şi injectabile, folosim 
tehnologia izolatorului pe liniile de producție.

Obiectivul nostru principal este să obținem 
GMP și autorizații de punere pe piață şi pentru 
medicamente oncologice injectabile:

• Soluții ready-to-use;
• Soluții liofilizate;
• Seringi preumplute;
• Ambalare.
Avem convingerea că producția națională a 

acestor medicamente ar asigura acoperirea nevoi-
lor pacienților care acum se confruntă cu lipsa 
medicamentelor pe piață. 

i
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PRODUCĂTORI MADE IN ROMANIA

Ropharma – o companie  
inovatoare în slujba calităţii vieţii

Ropharma S.A. Braşov este o companie farmaceutică rezultată în urma 
fuziunii dintre societăţile IassyFarm S.A. Iaşi, Aesculap S.A. Tg. Mureş, 
Medica S.A. Bacău şi Global Pharmaceuticals SRL Braşov. 

Cercetarea (R&D), producția, distributia en gros şi retail, serviciile medi-
cale şi studiile clinice constituie un model de business integrat după care 
funcţionează Ropharma, astfel:

• Distribuţie a produselor farmaceutice şi parafarmaceutice, prin depozi-
tele farmaceutice ale celor 7 sucursale, situate în Bucureşti, Iaşi, Ba-
cău, Târgu Mureş, Cluj-Napoca, Craiova, Timișoara;

• Comerţ cu amănuntul prin propria reţea, care cuprinde 150 farmacii în 
judeţele Vaslui, Iaşi, Suceava, Botoşani, Bacău, Neamţ, Vrancea, Galaţi, 
Mureş, Harghita, Braşov, Sibiu, Prahova, Cluj;

• Producţie de medicamente, suplimente alimentare şi lapte praf prin 
S.C. Aesculap Prod S.R.L. (Târgu Mureş), S.C. Eurofarmaco S.A. (Chi-
şinău), S.C. Bioef S.R.L. (Doștat, Alba).

• Servicii medicale prin spitalul privat multidisciplinar „Sfântul Con-
stantin“, Braşov.

În prezent, Ropharma S.A., persoană juridică de drept român, este o soci-
etate pe acţiuni de tip deschis, fiind tranzacţionată la categoria I la BVB. 

Ropharma participă activ la evoluţia ştiinţei nutriţionale prin investiţii în 
alicamente. Ropharma deţine 2 fabrici de medicamente şi suplimente ali-
mentare şi o fabrică de lapte praf. Fabricile au o tradiţie de peste 30 ani în 
piaţă, cu procese de producţie armonizate la normele europene GMP pentru 
producţie de medicamente.

Portofoliul de produse Ropharma cuprinde produse inovatoare care conţin 
ingrediente bazate pe principii active naturale, molecule obţinute în progra-
me de cercetare laborioase de peste 10 ani, fabricate la standarde de calitate 
europene GMP pentru medicamente.

Ropharma este acţionar unic al S.C. Aesculap Prod S.R.L. şi acţionar principal 
al Eurofarmaco S.A. 
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S.C. Aesculap Prod S.R.L., cu sediul la Tg. 
Mureş, continuă tradiţiile Laboratorului Galenic, 
înfiinţat în 1976, cu o vastă experienţă în fabrica-
rea produselor farmaceutice solide şi a unor pro-
duse medicamentoase pe bază de plante. 

Odată cu privatizarea firmei, în aprilie 1999, au 
început reorganizarea şi modernizarea în vederea 
alinierii la normele internaţionale. Începând cu 
anul 2004, întreaga activitate de producţie s-a ori-
entat către gama suplimentelor alimentare care 
conţin un spectru larg de vitamine şi minerale 
esenţiale, precum şi alte substanţe nutritive im-
portante: lactoferină, imunoglobuline din colos-
tru, pre şi probiotice, extracte din plante. 

În portofoliu se găsesc şi produse specifice , de-
stinate exclusiv unor arii terapeutice astfel: îngrij-
irea tractului urinar, unguente, hepatoprotectoa-
re, dezinfectante bucofaringiene, antioxidanţi, 
produse antistress. 

Aesculap Prod oferă soluții pentru o varietate 
cât mai largă de nevoi în rândul pacienților, de la 
gamele de produse pentru copii şi produse pentru 
mămici la vitamine și minerale care pot constitui 
un mod de completare a unei diete echilibrate, fi-

ind destinate tuturor categoriilor de vârstă.
Produsele din portofoliu sunt produse folosite 

atât cu rol preventiv, cât şi în tratamente specifice, 
având efecte demonstrate ştiinţific de studii clinice.

Eurofarmaco S.A., cu o tradiţie de peste 16 ani 
pe piaţa Republicii Moldova, beneficiază de un 
portofoliu de produse diversificat, acestea fiind 
prezente în Republica Moldova, Belarus, Ucraina, 
Kazahstan şi România. 

Planul de investiţii a vizat modernizarea tehno-
logiilor şi a condiţiilor de fabricaţie, au fost elabo-
rate proceduri bine definite în executarea operaţi-
unilor tehnologice şi a procedeelor de asigurare şi 
control al calităţii. 

Procedurile de achiziţie a materiilor prime, de 
prelevare a probelor, a condiţiilor de păstrare a 
materiilor prime şi a produsului finit au fost ar-
monizate la normele de bună practică în producţie 
(GMP) şi la standardele de calitate europene (ISO).

Pană în prezent, Eurofarmaco a lansat pe piața 
farmaceutică peste 100 de produse, dintre care 50 
medicamente cu eliberare pe bază de prescripţie 
medicală, 38 medicamente OTC, 12 suplimente 
alimentare, acestea acoperind 23 de arii terapeuti-
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ce: analgezice, antipiretice, antacide, antiagregan-
te, antianemice, tonifiante, antibacteriene şi antti-
biotice, antihipertensive, antihistaminice, anti- 
inflamatoare nesteroidiene, antimicotice, antipro-
pulsive, antiseptic oral, antispastice urinare, anti-
tusive şi mucolitice, antiulceroase, capilarostabili-
zator, regenerator al cartilajelor, diuretic, hepato- 
protectoare, antidiabetice, pentru reglarea coles-
terolului, nootrope, preparate cu acizi biliari, pro-
tective dermatologice, psihoanaleptice, vasodila-
tator cerebral, sedative şi somnifere, tratamentul 
disfuncţiei erectile.

Compania Bioef a fost înființată în 1994 și este 
specializată în producția de lapte praf pentru su-
gari și copii mici – brandurile Vitalact şi Vitaprim, 
produse omologate și avizate de Ministerul 
Sănătății, fabricate la Doștat, în județul Alba. Lap-
tele praf Vitalact este distribuit în toată țara, atât 
în farmacii, cât și în cadrul Programului Național 
de Sănătate a Femeii și Copilului, subprogramul 
Ameliorarea stării de nutriție a mamei și copilu-

lui. Fabrica își desfășoară activitatea prin flux inte-
grat, controlat de medici, farmaciști, biologi, 
chimiști și veterinari, și beneficiază de trei ferme: 
ferma vegetală și două ferme de vaci, precum și 
fabrica de prelucrare a laptelui.

Valoarea produselor Ropharma este dată de 
competențele echipei efectiv implicate în producție 
și de trasabilitatea procesului, dusă la cel mai înalt 
nivel.

Activitatea de producţie şi cea din cadrul labo-
ratoarelor este realizată de către farmacişti, chi-
mişti şi biochimişti bine instruiţi, cu experienţă în 
domeniu, care formează echipe dinamice și tinere, 
caracterizate prin perseverenţă, responsabilitate şi 
profesionalism. 

Strategia de dezvoltare vizează completarea 
portofoliilor cu produse de ultimă generație, pro-
duse care conțin substanțe active naturale – rezul-
tat al introducerii și dezvoltării conceptului bio-
tehnologie/biomedicamente.










