
Stimate domnule Președinte, 

Stimate domnule Rector, 

Distinşi oaspeţi, 

Doamnelor şi domnilor, 

Asistăm astăzi la un alt eveniment deosebit, prin care Senatul Universitatii de 

Medicina si Farmacie din Craiova îşi exprimă admiraţia şi preţuirea faţă de o 

personalitate academica de exceptie. 

Echilibrand Traditia și Excelenta, Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova 

isi construieste un profil academic incontestabil prin reincluderea, onorifică, în 

corpul său profesoral, la propunerea Facultatii de Medicina, si acordarea celei mai 

mari disctinctii academice, Titlul de Doctor Honoris Causa, Președintelui Secției de 

Științe Medicale a Academiei Române si Vicepreședintele Academiei Române, 

Domnul Academician Victor Voicu. 

Astfel, aceasta manifestare cu totul deosebita, prin care Universitatea de Medicina 

si Farmacie din Craiova isi aniverseaza jubileul, ne oferă ocazia de a recunoaște 

excepționala personalitate academică, reputația și prestigiul științific, 

profesionalismul și ținuta morală a unui model uman și profesional al comunității 

academice românești de care ne leagă tradiția unei colaborări istorice, precum și 

atîtea poziții comune, în lumea științifică, românească și europeană. 

Drumul ascendent în planul imaginii, dar mai ales în continutul calitativ al 

activitătilor didactice si de cercetare stiintifică desfăsurate de universitatea noastră 

a fost trasat si cu sprijinul Domnului Academician Victor Voicu, personalitate 

complexa, profesor de farmacologie, toxicologie şi psihofarmacologie clinică. 

Între anii 1957 şi 1962 Domnul Academician a urmat cursurile Facultăţii de 

Medicină Generală din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" 

din Bucureşti. 

În 1967, a devenit medic specialist în Explorări Funcţionale la UMF "Carol Davila".  

Îşi susţine teza de doctorat în 1970, intitulată "Homeostazia şi reactivitatea 

farmacodinamică a sistemului nervos vegetativ în sindromul acut de iradiere" dupa 

care devine asistent la Catedra de Farmacologie a IMF Bucureşti (1963-1966), 



cercetător în cadrul Centrului de Cercetări Ştiinţifice a Ministerului Sănătăţii (1964-

1970), şef de laborator de farmacodinamie la Centrul de Cercetări Ştiinţifice 

Medico-Militare (1970), Conferentiar (din 1972), Profesor din 1990 in cadrul 

Catedrei de Farmacologie a Facultăţii de Medicină din Craiova. 

Din 1974, este medic primar, specialitatea Explorări Funcţionale. În anul 2000, a 

devenit medic primar şi în specializarea Farmacologie Clinică, supraspecializare 

Toxicologie Clinică. 

Din 1987 până în 2001, a fost comandant al Centrului de Cercetări Ştiinţifice 

Medico-Militare, iar din 2001 până în 2013, a ocupat funcţia de Director al Centrului 

de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare. 

A înfiinţat prima Catedră de Farmacologie a Facultăţii de Medicină din Craiova 

(1972) şi prima Catedră de Toxicologie Clinică din învăţământul românesc, la UMF 

"Carol Davila" (1992). În cadrul acesteia din urmă, în 2005, a înfiinţat o nouă 

disciplină, Psihofarmacologia. 

Este Preşedinte al mai multor Societăţii Române de Stiinta si membru in consilii 

stiintifice si grupuri de lucru al multor Agentii Europene. 

In 1991 devine membru corespondent şi apoi in 2001 membru titular al Academiei 

Române. La 4 martie 2002, a devenit secretar general al Academiei Române, funcţie 

deţinută până în 2006. În 2014, a fost ales, din nou, secretar general al Academiei 

Române. Dupa cum am precizat. este preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Medicale a 

Academiei Române, începând cu 2014, din anul 2018, este vicepreşedinte al 

Academiei Române si din anul 2017 membru corespondent străin al Academiei 

Naţionale de Medicină din Franţa. 

Activitatea sa de cercetare s-a axat pe studiul farmacologiei experimentale şi 

clinice, vizând în special sistemul nervos vegetativ şi cardio-vascular, avand 

contribuţii în fiziopatologia şi patofarmacologia organismului iradiat, farmacologia 

şi toxicologia pesticidelor organofosforice, toxicologia şi eficacitatea mijloacelor 

antidotice în intoxicaţii cu organofosforice, farmacoterapia hipertensiunii arteriale 

şi aritmiilor cardiace. 

Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc în peste 260 de lucrări publicate în ţară şi 

străinătate, monografii si cărţi, primind multiple premii si medalii de aur la Saloane 

internationale de Inventii. 



Stimate Domnule Academician Victor Voicu, 

Am subliniat efortul Dumneavoastră pentru ridicarea valorilor învăţământului 

medical superior românesc dar si craiovean atât prin activitatea didactică unanim 

recunoscută, cât şi printr-o muncă asiduă pe plan ştiinţific si de aceea va invitam să 

continuati activitatea în comunitatea noastră academică, onorând astfel 

Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova prin acceptarea titlului de Doctor 

Honoris Causa. 


