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ACADEMICIAN PROFESOR DOCTOR
MIRCEA ANGELESCU

Prof. Dr. Mircea Nicolae Angelescu, de la
Institutul de Boli Infecţioase „Matei Balş“, membru
al Academiei de Ştiinte Medicale, a încetat din
viaţă, miercuri, 5 mai 2010 în spitalul pe care l-a
iubit şi caruia i s -a dedicat.
Mircea Nicolae Angelescu s-a născut la 11
decembrie 1923, în Râmnicul Vâlcea. A absolvit
Facultatea de Medicină din Bucureşti promoţia
1947, iar doi ani mai târziu primeşte titlul de
„Doctor în medicină şi chirurgie“.
Extern şi intern prin concurs (1944-1949) este
format la şcoala unor dascăli iluştrii ca: Francisc
Reiner, George Emil Palade, Daniel Danielopolu,
N. Ionescu-Siseşti, Ion Bruckner, Matei Gh. Balş,
este numit şef de secţie (1973-1994) în Spitalul
Clinic de Boli Infecţioase Colentina, actualmente
Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr.
Matei Balş“.
În specialitatea de boli infecţioase, prin concurs
devine: medic secundar (1949), medic specialist
(1957), medic primar (1960), medic primar gradul
I şi şef secţie (1973-1994) în Spitalul Clinic de Boli
Infecţioase Colentina.
Parcurge pe rând toate treptele didactice
universitare: preparator (1949), asistent (1950), şef
de lucrări (1963), conferenţiar (1973), devenind
profesor în anul 1990 şi din 1994 profesor consultant.
În perioada 1985-1994 este şef al Catedrei de
boli infecţioase „Colentina“.
În 1993 este ales membru titular al Academiei de
Ştiinţe Medicale. A fost conducătorul ştiinţific a 25 de
doctoranzi. Continuator al „Şcolii de Boli Infecţioase
şi epidemiologie Colentina“ fondată la începutul
secolului 20 la Spitalul Clinic Colentina, colaborând
cu ilustrele personalităţi medicale ale epocii, Prof. Dr.
Mircea Angelescu a format generaţii întregi de
specialişti în boli infecţioase şi epidemiologie, cărora
le-a marcat destinul uman şi profesional, mulţi dintre
aceştia fiind la rândul lor clinicieni de valoare, şefi de
clinici şi de Institut, cu excepţională pregătire
profesională şi care, moralmente, sunt moştenitorii
acestei tradiţii de şcoală medicală.

În vârstă de 87 de ani, profesorul Angelescu
vorbea cu mândrie despre Institut, elevii formaţi şi
despre cel de al doilea hobby al său, literatura, fiind
membru fondator al Societăţii Medicilor Scriitori şi
Publicişti din România şi membru al Uniunii Mondiale a Scriitorilor Medici. S-a dedicat mult timp
cercetării, realizând studiul clinic şi de laborator al
antibioticelor, infecţiile bacteriene sistemice, antibioticoterapia, hepatita virală.
A publicat peste 350 de lucrări, dintre care 45
prezentate la congrese internaţionale, 25 de capitole
tiparite în tratate de nivel superior şi mai multe monografii la Editura Medicală Bucureşti, dintre care:
• „Manual de epidemiologie şi boli infecţioase“
(1955);
• „Cartea surorii medicale de boli infecţioase“
(1958);
• „Boli Infecţioase“ vol. II (tratat tradus în
limba rusă), (1961);
• Infecţiile bacteriene acute“ (1969);
• „Folosirea raţională a antibioticelor“ (1976);
• „Ghid practic de antibioticoterapie“ (1988);
• „Terapia cu antibiotice“ (1988);
• „Analele IBI Matei Balş“, vol. I şi II (2002
– 2003);
• „Ghidul Angelescu“ (2005);
• „Cele şapte păcate în practica antibioticoterapiei şi alte subiecte (2008).
Profesorul Angelescu a fost redactor-şef al
revistei „Terapeutică, farmacologie şi toxicologie
clinică“ (1994-2008).
Personalitatea sa a marcat în mod evident
destinul şi dezvoltarea din ultimul deceniu a
Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof.
Matei Balş“.
S-a bucurat de recunoaştere internaţională
primind mai multe distincţii precum: Diplomat al
„Interregional Training Cours of Cholera control“
(bursier OMS, Surabaya – Indonezia, 1973); vicepreşedinte al „European Society of Chemotherapy
– Infectious Diseases“ (din 1992); profesor onorific
al Universităţii Indianapolis –SUA (1993).
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În 2000 şi 2010 Profesorul Mircea Angelescu a
fost distins de două ori cu „Ordinul Pentru Meritul
Sanitar“ în grad de Comandor.
Dar poate la fel de mult ca medicina, profesorul
Angelescu a iubit literatura. De aceea a fost membru
fondator al Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti
din România. Membru al UMEM (Uniunea Mondială a Scriitorilor Medici) a scris: „Medici-scriitori,
scriitori-medici“ (1964), în colaborare cu M.
Voiculescu; „Răsfoind caietele de memorii ale
profesorului Matei Balş“; „Scrieri de demult“ (Vol.
I, II). A mai publicat critică literară, eseuri, proză
scurtă, poezii, epigrame, scenete de teatru.

Alte pasiuni au fost teatrul, literatura, turismul,
şahul.
Durerea încercată de toţi elevii Domniei sale,
împărtăşită de toate cadrele medicale care au lucrat
alături de „Maestru“, nu-şi poate găsi o altă exprimare decât printr-un respectuos omagiu, mulţumiri
şi regrete, „Maestrului“, care se îşi va găsi liniştea
la Cimitirul Bellu.
Adio Domnule Profesor!
Acad. Prof. Dr. Adrian Streinu - Cercel

