


Ștefan MINOVICI
1.10.1923 – 01.02.1925

Primul decan al Facultății de Farmacie din București

Contribuție esențială la înființarea acestei instituții  

prin separarea sa de Facultatea de Medicină



➢ 1857 – crearea de către Carol Davila a Școlii

Naționale de Medicină și Farmacie unde se studia

medicina, farmacia și veterinăria. Fiecare dintre aceste 3

Școli și-au păstrat individualitatea, având discipline de

studii proprii și sigilii separate.

Printr-un Decret dat de împăratul Franței Napoleon al III-

lea, absolvenților SNMF le erau recunoscute diplomele și

asimilate celor eliberate de școlile similare din Franța.



➢ Programa anului de studiu 1863–1864

27 de discipline care erau predate pe parcursul a 5 ani.

Pharmacia și tehnica
Materia medicală
Materia medicală farmaceutică
Botanica
Chimia organică
Chimia anorganică și organică
Istoria naturală a medicamentelor minerale
Zoologia și anatomia comparativă
Pharmacologia
Pharmacognostica
Pharmacia militară, comptabilitatea și 
taxarea medicamentelor
Physica și cosmografia
Limba latină
Limba franceză



După 1880 - inițiative susținute de Carol Davila pentru reorganizarea 

învățământului  farmaceutic.

Vizau crearea unei școli separate de farmacie, 

Obținerea titlului de licențiat la finalizarea studiilor, 

Crearea doctoratului în farmacie, etc. 

1883 - Memoriu către Ministru propus de Societatea farmaciștilor, care

menționa necesitatea predării științelor farmaceutice de către farmaciști 

deoarece aceștia: ‟se pot apleca mai cu înlesnire la diferitele specialități 

care formează ramurile științelor farmaceutice, fără a căror pătrundere, 

farmacistul nu este decât comerciant‟. 

Întrucât nu exista baza materială și personalul didactic necesar pentru 

crearea unei Școli separate de Farmacie, aceaste demersuri s-au 

finalizat numai cu înființarea a două catedre: chimie farmaceutică și 

chimie legală.



• 1898 – învățământul farmaceutic a 
devenit universitar 

• Regulament care stabilea 5 ani de studii

➢ 1923 – înființarea în cadrul Universității
București a Facultătii de Farmacie prin
separarea sa ca unitate distinctă în cadrul
învățământului superior medico-
farmaceutic.



➢ Planul de învățământ - 5 ani de pregătire, (2 de practică în

farmacie, urmați de 3 ani de cursuri universitare) în care erau

predate 15 discipline:

➢ Anul I

Botanica farmaceutică

Mineralogia

Chimia minerală

Fizică

Chimie analitică calitativă

Anul II

Farmacognozie

Chimie organică

Chimie analitică cantitativă

Farmacie chimică și galenică

Anul III

Igienă și parazitologie

Farmacie chimică și galenică

Chimie alimentară

Toxicologie și chimie biologică

Deontologie – tehnică farmaceutică

Enciclopedia comercială



➢ În anul 1914 – Consiliul Facultății de Medicină, condus de 

către decanul acesteia, Petrini Galatzi, a solicitat în unanimitate 

separarea învățământului farmaceutic de cel medical. 

Incertitudinea politică din preajma Primului Război Mondial a 

determinat  ca proiectul de lege pentru crearea Facultății de 

Farmacie să nu mai ajungă în Parlament pentru a fi votat. 

➢ 10 iunie 1919 - Consiliul Facultății de Medicină din București își 

reafirmă decizia de a susține organizarea unei Facultăți de 

Farmacie independente, fapt devenit realitate după 4 ani.



Recunoașterea meritelor științifice, în țară și străinătate 

Placheta

ȘTEFAN MINOVICI, 

”Maestrului, elevii recunoscători”

– 25 ani de Profesorat 
(1897-1922)

•La Paris, în 1931 i s-a acordat Diploma și decorația 

La Décoration d’Officier de l’Ordre National de la 
Légion d’Honneur.



Puncte programatice
• ”Învățământul farmaceutic trebuie reorganizat într-o școală

separată de facultățile de medicină și științe, cu o conducere a
sa care să se ocupe de instrucția studenților, atât în școală, cât și
in timpl stagiului de practică în farmacii

• Armonizarea numărului licențiaților în farmacie cu nevoile
dezvoltării farmaciei

• Studiul medicamentului, la nivel de școală trebuie făcut cu totul
diferit pentru farmacist față de studiul medicamentului pentru
medic... Învățământul farmaceutic se ocupă de prepararea
medicamentului și de asistența cu medicamente a populației”



DECANI AI FACULTĂȚII DE FARMACIE

• 1923 - 1925 - Prof. Ştefan MINOVICI

• 1925 - 1927 - Prof. Mihail GEORGESCU

• 1927 - 1931 - Prof. Nicolae DELEANU

• 1931 - 1936 - Prof. Ion VINTILESCU

• 1936 - 1938 - Prof. Theodor SOLACOLU

• 1938 - 1941 - Prof. Gheorghe PAMFIL

• 1941 - 1944 - Prof. Ion VINTILESCU

• 1944 - 1946 - Prof. Constantin BORDEIANU

• 1946 - 1956 - Prof. Ioan POPESCU 



• 1956 - 1961 - Prof. Nicolae IOANID

• 1961 - 1968 - Prof. Gheorghe CIOGOLEA

• 1968 - Prof. Dumitru ŞTEFĂNESCU 

• 1968 - 1972 - Prof. Grigore CONSTANTINESCU

• 1972 - 1981 şi 1990 Prof. Dumitru DOBRESCU

• 1981 - 1990 - Prof. Matilda ROSETTI-COLŢOIU

• 1990 - 1996 - Prof. Ştefan-Aurel MOISESCU 

• 1996 - 2004 - Prof. Dumitru LUPULEASA

• 2004 - 2008 - Prof. Constantin MIRCIOIU

• 2008 - 2015 - Prof. Dumitru LUPULEASA

• 2015 – 2016 – Prof. Adrian ANDRIEȘ



Constantin Mihail Nicolae

BORDEIANU GEORGESCU DELEANU

14.10.1944 –

4.06.1946
01.02.1925 –

15.02.1927

1927-1929 / 

1929 - 1931



Ion Gheorghe Nicolae

VINTILESCU PAMFIL IOANID

1931 –1933 1938 – 1941 1956 – 1961 

1933 – 1936

1941 –1944



Gheorghe Dumitru Dumitru

CIOGOLEA CONSTANTINESCU DOBRESCU

1961 – 1968 1968 – mai 1972 1972 – 1981 și 1990



Matilda ROSETTI COLȚOIU
(9.01.1926, județul Covurului, Basarabia – 8.05.1991, București)

Decan în perioada

mai 1981 – februarie 1990



Dumitru DOBRESCU
12.03.1927, București 

Decan în perioada 1972 - 1981 şi 1990



• Facultatea de Farmacie București (1949);

• Facultatea de Medicină București (1958);

• Doctor în Medicină (1965)

• Directorul Institutului pentru Controlul de Stat al Medicamentelor și 
Cercetării Farmaceutice (1990-1993; 1997-1998); 

• Membru (1968-1973), vicepreședinte (1973-1977) și președinte (1977-1993; 
1997-1998) al Comisiei pentru Medicamente a Ministerului Sănătății din 
România, transformată ulterior în Agenția Medicamentului.

• Co-fondator al Centrului Național de Farmacovigilență (1973) și șeful 
activităților desfășurate în domeniu. 

• Redactor-șef al publicației Farmacovigilența. 

• Expert al Comisiei Internationale de Sănătate în medicație (1973-1998); 

• Reprezentantul României în cadrul UN Comission on Narcotic Drugs (1973-
1978); 

• Fondatorul primului comitet de etică în domeniul cercetării biomedicale din 
România, sub auspiciile Academiei de Științe Medicale (1992);

• Fondatorul și șeful primului Serviciu Clinic de Farmacologie din România 
(1981-1992)

https://ro.wikipedia.org/wiki/Agen%C8%9Bia_Na%C8%9Bional%C4%83_a_Medicamentului_%C8%99i_a_Dispozitivelor_Medicale
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_de_%C8%98tiin%C8%9Be_Medicale


• Premiul Academiei Române (1981);

• Doctor Honoris Causa al Universității de 

Medicină și Farmacie din Iași (1994);

• Doctor Honoris Causa al Universității de 

Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca (1997);

• "Omul anului 2002" (Institutul American pentru 

Biografii)

• Ordinul național „Steaua României” în grad de 

Cavaler (2002)

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinul_na%C8%9Bional_%E2%80%9ESteaua_Rom%C3%A2niei%E2%80%9D


Ștefan MOISESCU
7.08.1934 – 5.01.2018

• Decan 1990 -1996

• Absolvent al Facultății de Farmacie, București (1957).

• Absolvent al Facultății de Chimie, secția de Chimie-Fizică, București (1970).

• Doctor în științe farmaceutice (1974).

• Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Medicale (1995).

• Disciplina de Chimie-Fizică și Coloidală – 1957 - preparator principal, asistent universitar, 
șef de lucrări, conferențiar și profesor universitar (1990).

• Șeful Disciplinei de Chimie-Fizică și Coloidală (1987-2004).

• Conducător de doctorat în specialitatea Chimia Fizică a Medicamentului și Biofarmacie, 
domeniul Farmacie (1990)

• Cercetări în numeroase domenii: cinetica chimică, stabilitatea substanţelor 
medicamentoase, aplicarea metodelor difracţiei şi fluorescenţei de raze X în studiul unor 
sisteme farmaceutice, proiectarea biofarmaceutică a diferitelor sisteme 
medicamentoase.



Dumitru LUPULEASA
Decan în perioadele 1996-2004 și 2008-2015

• Tratate în edituri naționale, cărți și capitole de carte

• Contribuții la monografiile din Farmacopeea Română, ediția a X-a 

și suplimentele 2004. 2006

• Membru al societăților științifice sau profesionale naționale / 

internaționale

Premii / distincții

• Decorație 2018

• Doctor Honoris Causa al Universității Ovidius, Constanța

• Premiu pentru carte farmaceutică

• Diplomă de merit – activitatea de excepție în funcție de Decan al 

facultății de Farmacie



• Președinte Societatea de Științe Farmaceutice din 

România

• Director al Consiliului de studii universitare de doctorat 

UMF Carol Davila

• Membru al Consiliului Științific ANMDM

• Președinte al Colegiului Farmaciștilor din România / 

municipiul București

• Consultant guvernamental Programul Național de 

Medicină

• Membru al Academiei de Științe Medicale din România

• Expert ONU

• Vicepreședinte Comisia medicamentului Ministerul 

Sănătății



Constantin MIRCIOIU

Decan în perioada 

2004 - 2008



• Cancelar științific 

• Șef colectiv de cercetare, cercetător științific

– Cercetare și producție de antidoturi

• Absolvent facultatea de Matematică

• Membru al Academiei de Științe Medicale, 
American Association of Pharmaceutical 
Scientists

• Premiul ”Daniel Danielopolu” Academia 
Română 

• Director Proiecte de cercetare VIASAN, CEEX, 
PNII, proiecte europene Lifelong Learning 



Adrian ANDRIEȘ
Decan în perioada 2015-2016

• Prodecan facultatea de Farmacie

• Coordonator al activității de pregătire prin rezidențiat

• Șeful Laboratorului de Farmacologie clinică al 

Spitalului Clinic de Urgență Militar Central

• Autor de cărți și capitole de cărți de specialitate în 

edituri naționale – prim autor și co-autor

• Director și responsabil de proiecte naționale 

• Titular de brevete de invenții / cereri de brevet 

publicate sau depuse



• Profesorii facultății de Farmacie

– Au introdus metodele fizice în studiile biologice și 
farmaceutice 

– Aplicarea metodelor fizico-chimice în analiza 
lichidelor biologice

– Lucrări originale privind dozarea clorofilei, 
carotenei, xantofilei

– Redactarea unor ediții ale Farmacopeei române

– Realizarea Formularului preparatelor galenice

– Organizarea industriei farmaceutice românești



Aspecte statistice privind cadrele 
didactice

• 1973 – 96 cadre didactice 

– Profesori – 3

– Conferențiari  - 16

– Șefi de lucrări – 25

– Asistenți – 45

– Asistenți stagiari – 7



• Anul universitar 2017-2018
Titlul didactic Posturi ocupate Posturi vacante

Profesori 26 4

Conferențiari
25 6

Șefi lucrări 31 13

Asistenți perioadă 
determinată

11 -

Asistenți perioadă 
nedeterminată

7 43

Total posturi 100 66



Activitate de cercetare

Tip proiect/contracte de cercetare
Număr

Proiecte depuse în competiții naționale (proiecte în care

Universitatea este coordonator/partener)
15

Proiecte depuse în competiții internaționale 2

Proiecte câștigate în competiții naționale – cooperare bilaterală 5

Proiecte câștigate în competiții naționale 7

Proiecte interne derulate în 2016, câştigate în competiţie locală 1

Contracte de cercetare derulate direct cu companii din

țară/străinătate
6



Publicistică științifică
Tip de lucrări Număr

Lucrări științifice publicate în reviste cotate ISI cu factor de

impact

100

Lucrări științifice publicate în reviste cotate ISI fără factor de

impact

-

Lucrări științifice publicate în reviste indexate BDI 14

Proceedings papers, cotate ISI -

Lucrări științifice publicate în volumele conferințelor

naționale (cu ISBN/ISSN) și/sau cele organizate în societăți

profesionale naționale

15

Total 129



Număr de studenți

Anul universitar 2017 – 2018

1205 studenți înscriși în cei 5 ani de studii





Facilități studențești

• Biblioteca Facultăţii de Farmacie

• Cazare în cămin

• Cantina Universităţii, Bufetul 
Facultăţii 

• Bazin de înot şi sala de sport a 
Universităţii de Medicină şi 
Farmacie ,,Carol Davila” – Eroilor

• Sporturi practicabile: Baschet / 
Handbal / Volei / Fotbal / 
Gimnastică / Tenis de masă / Tenis 
de câmp / Șah 





Societatea Studenților în Farmacie București



Facultatea în câteva cuvinte, din perspectiva 
unui student:

- ”șansa de a cunoaște oameni diferiți, din toate categoriile 
sociale și din toate colțurile lumii”

- ”multe ore petrecute la bibliotecă”
- ”educație continuă”
- ”un loc în care îți faci prieteni pentru totdeauna”
- ”informații multe, foarte interesante și practice”



La mulți ani!


