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EDITORIAL 1

Decizia de înfi inţare a Institutului de Biologie 
Moleculară s-a luat în sediul Ambasadei Române 
din Statele Unite în cursul unei vizite ca urmare 
invitaţiei adresate savantului de Preşedintele Sta-
tului Român (informaţie de la Ion DATCU, Amba-
sadorul Româ niei în Statele Unite, care a asistat la 
discuţii). Pre şedintele Statului Român: „Domnule 
Profesor, aţi fi  de acord să înfi inţăm la Bucureşti un 
institut care să se preocupe în România de cercetări, 
sub con ducerea dumneavoastră?“ George Emil 
Palade: „Da! Sunt de acord.“ (Radu Iftimovici – 
„Spovedania unui învingă tor“, Ed. Academiei 
Române, Bucureşti, 2007).

*
*     *

Pe parcursul procesului de pregătire pentru bursa 
din Statele Unite „Nicolae SIMIONESCU“, a con-
tinuat să desfăşoare activitatea de asistent la Catedra 
de Anatomie a UMF Bucureşti; şi cum nu se abţinea 
să facă tot felul de aprecieri asupra activităţii di-
dactice desfă şurate de corpul didactic al catedrei, iar 
în catedră funcţiona un grup bine structurat, în fi ecare 
an uni versitar Simionescu era eliminat din schema 
func ţională a catedrei. Colegii de la endo crinologie, 
care benefi ciau de perfomanţele anato mice ale celui 
ex clus din schema funcţională, inter veneau şi, de fi e-
care dată, Simionescu revenea în activitate la Cate-
dra de Anatomie a UMF, după o decizie a Direcţiei 
Personal şi Învăţământ, din Mi nisterul Sănătăţii.

*
*     *

În luna noiembrie 1989 a avut loc la Bucureşti 
reuniunea Grupului de Cercetare American şi 
Român al Proiectului Palade, la care a fost prezent 
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însuşi Palade şi la care Nicolae SIMIONESCU m-a 
invitat şi pe mine, în Poiana Braşov! 

A doua zi dimineaţă (era luna noiembrie) am ie-
şit în afara sălii de lucrări: era o zi frumoasă şi înso-
rită, cu temperatură rece. La un interval scurt a ieşit 
din sală şi Profesorul PALADE şi după câteva mi-
nu te mi-a zis: „Sunt în vârstă, aş vrea să urc la Cru-
ce, nu ştiu dacă o să mai am o altă ocazie“, şi mi-a 
zis: „Doctore, n-ai vrea să bem o cafea cu coniac 
acolo sus?“. Am răspuns: „Domnule Profesor, sunt 
onorat“ şi am pornit „acolo sus“. Odată ajunşi, i-am 
cerut personalului de serviciu „două Marghilo ma ne“, 
după care i-am dat explicaţii profesorului de spre 
modul în care m-am adresat (politicianul Marghiloman 
a rămas în Bucureşti în cursul Pri mului Război 
Mondial şi, după o vânătoare cu ofi ţerii germani, a 
mai dorit o cafea. Însoţitorul administrativ nu mai 
avea apă şi a făcut cafeaua cu coniac).

La cafeneaua Capşa multă vreme după aceea se 
solicita: „o marghilomană“; timpul trecea frumos! 
La un moment dat însă, Prof. PALADE a luat o 
mină serioasă şi mi-a spus: „Doctore, în ţara noastră 
vor avea loc în curând schimbări importante! Vezi 
ce faci cu dumneata“!

*
*     *

Am luat la cunoştinţă, alături de toţi românii 
despre faptul că Savantului Profesor Emil Palade i 
s-a acordat Premiul NOBEL pentru Medicină în 
anul 1974 şi ne-am bucurat de succesul său!

De la D-na Simionescu am afl at: „Cenuşa după 
incinerare să fi e răspândită în Munţii Carpaţi ai 
României şi Munţii Stâncoşi (SUA)“, ceea ce s-a 
realizat!

„George Emil Palade, un român prea mare pen-
tru unii care sunt prea mici să-l înţeleagă“ în între-
gime.
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