ACADEMIA ROMÂNĂ

Ovidiu Băjenaru (1957-2020) – medic, profesor și cercetător
Academia Română își exprimă profundul regret față de dispariția, în plină putere creatoare, la
vârsta de 63 de ani, a profesorului Ovidiu Băjenaru, membru corespondent al Academiei
Române, reputat specialist în neurologie și neuroștiințe din România, cu o largă recunoaștere
internațională.
Medic pasionat, cu reală vocație de cercetător, Ovidiu Băjenaru a fost deopotrivă un
excepțional profesor și creator de școală medicală de neurologie modernă. A pledat pentru
practicarea neurologiei clinice în strânsă conexiune cu datele științifice din domeniul
neuroștiințelor și cu tehnologiile medicale de înaltă performanță și a avut contribuții
științifice originale precum: fundamentarea și introducerea în România a conceptului de
tulburări cognitive incipiente, introducerea și promovarea sistematică a terapiei moderne
medicamentoase și prin neurochirurgie funcțională pentru boala Parkinson avansată și pentru
epilepsia rezistentă la tratament. A avut de asemenea contribuții majore în dezvoltarea
asistenței medicale neurologice în România prin coordonarea elaborării ghidurilor și
protocoalelor naționale în domeniu, prin inițierea și coordonarea mai multor programe
naționale pentru bolile neurologice grave, acute și cronice.
Profesorul Ovidiu Băjenaru a deținut importante funcții în învățământul superior și în
sistemul medical, fapt ce i-a permis coordonarea integrată a școlii românești de neurologie.
Din 1994 a condus Clinica de Neurologie din Spitalul Universitar de Urgență București, iar în
perioada 1993-2002 a deținut funcția de director medical al acestui spital. În cadrul
Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ din București a fost președinte al
Comisiei pentru cercetare științifică din Senatului Universitar (din 2017) și director al
Departamentului 6 – Neuroștiințe Clinice. A fost organizator al congreselor naționale anuale
ale Societății de Neurologie din România, reprezentant oficial al României la World
Federation of Neurology (din 2001) și editor șef al revistei „Romanian Journal of Neurology“
din 2002, iar din 2016 editor șef ad vitam al acestei publicații.
Președinte fondator (din 2001) și presedinte de onoare ad vitam (din 2013) al Societății de
Neurologie din România, membru al Asociației Române de Studiu al Durerii, reprezentant
oficial al României la World Federation of Neurology, membru al European Academy of
Neurology, European Stroke Organization, American Academy of Neurology, American
Academy for Advancement in Science, New York Academy of Sciences și al altor asociații
profesionale din țară și din străinătate.
A fost distins cu numeroase premii, între care Premiul de Excelență în Neurologie în
România pentru activitatea științifică și educațională la nivel național (2005, 2006 și 2011),
Premiul Societății de Medicină Internă din România pentru cel mai activ colaborator științific
dintr-o specialitate înrudită (2008, 2012), Excellency Prize of the International Society for the
Study of Neuroprotection and Neuroplasticity (2011).
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Pentru excepționala carieră științifică, profesorul Ovidiu Băjenaru a fost ales în 2016 membru
corespondent al Academiei Române, iar doi ani mai târziu a devenit membru în Biroul Secției
medicale din Academia Română. A avut o contribuție esențială la înființarea, în 2019, a
Centrului Național pentru Cercetarea Creierului în cadrul Academiei Române.
Dispariția neașteptată a profesorului Ovidiu Băjenaru este o grea pierdere pentru Academia
Română și îndurerează întreg corpul academic. Comunitatea științifică națională și
internațională pierde un excepțional profesionist, un spirit implicat și creator. Conducerea și
membrii Academiei Române sunt alături de familia îndurerată și își exprimă întreaga
compasiune.

Biroul de comunicare al Academiei Române
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