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VOICULESCU, CONSTANTIN  

Medic, poet, dramaturg N. 3 oct. 1934, Cluj-Napoca - m. 2002, Craiova  

Studii: Liceul Nicolae Bălcescu din Craiova (1953), Facultatea de 

Medicină din Cluj, continuând studiile la Iaşi, cu licenţa în 1960. 

Doctor în ştiinţe medicale. A fost medic la Spitalul Judeţean, profesor 

universitar la Facultatea de Medicină, la disciplina microbiologie-

imunologie, din Craiova; şef de disciplină şi secretar ştiinţific la 

aceeaşi facultate; membru al Academiei de Ştiinţe Medicale din New-

York şi Bucureşti; om de ştiinţă al anului la Oxford şi Cambridge; 

membru al Uniunii Scriitorilor din România etc. Piesele sale Careul şi 

Naşterea au fost prezentate la Festivalul Convenţiei Teatrale Europene 

de la Nisa şi la Festivalul de Teatru Experimental de la Cairo. A 

debutat cu versuri în România literară (1968). Prima lucrare tipărită 

este placheta de versuri Preţ pentru luciditate (1976). A colaborat la: 

România literară, Luceafărul, Tribuna, Ramuri, Ateneu, Amfiteatru ş.a. 

Opera: Preţ pentru luciditate, versuri (1976); Mărul domnesc, versuri 

(1980); Ciutura amiezii, poeme (1994); Careul, teatru (1995); Măşti, 

versuri şi teatru poetic (Craiova, 1997); Scrisori din Intercity (1998); 
Naşterea (1999). 
http://aman.ro/betawp/wp-

content/uploads/personalitati/V/voiculescu%20constantin.pdf 
 



Motto: 

  

 

„Tot ce nu te omoară, te face mai puternic” 

 

 

  

(Friedrich Wilhelm Nietzsche) 
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 3 oct. 1934, Cluj:  

 

 - văd lumina zilei gemenii Constantin (Dinu) 

şi Lucian-Doru (Lelu) Voiculescu.  

 

 Părinţi:  

 

 - Virginia (profesoară de Ştiinţe ale naturii 

la Liceul „Regina Maria”, Cluj) şi Lucian 

Voiculescu (profesor de limba franceză la Liceul 

„Gh. Bariţiu”, Cluj, muzicolog, autor al 

monografiei „Oedip” compusă de George 

Enescu). 
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 30 aug. 1940:  

 

 - cedarea Ardealului în urma Dictatului de la 

Viena.  

 - Profesoara Virginia Andrievici, divorţată, 

cu cei doi copii, funcționează ca profesoară la un 

liceu din Târgu Jiu, apoi la liceul „Elena Cuza” din 

Craiova unde funcţionează până în anul 1953, 

când se pensionează şi când cei doi gemeni, 

absolvenţi ai Liceului „Nicolae Bălcescu” din 

oraş, doresc să meargă la Cluj pentru examenul 

de admitere la facultate.  
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Examenul de admitere la facultate 

 

 - Reuşesc amândoi ca bursieri:  

  - Constantin (Dinu) la Facultatea de 

Medicină Generală – UMF Cluj.  

  - Absolvă UMF Iaşi – şef de 

promoţie  

 

  - Doru-Lucian la Facultatea de 

Geografie-Geologie.  

 

 Virginia vine la Cluj, locuind cu fiii ei într-

o cameră din imobilul situat pe strada Dimitrie 

Cantemir nr. 15. 
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Universitatea de Medicină și Farmacie  

„Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca 
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Universitatea de Medicină și Farmacie  

„Grigore T. Popa” din Iași 



 Constantin (Dinu), despre care voi face o 

scurtă evocare, a fost un elev şi apoi un 

student eminent, şef de promoţie în toţi anii 

de studii.  

 

 Printre profesorii de la Facultatea de 

Medicină clujeană care l-au preţuit şi care i-

au dorit o ascensiune universitară chiar la 

Medicina clujeană, au fost:  

 

 - Iuliu Haţieganu  

 - Eduard Pamfil  

 - Ioan Goia  

 - Grigore Benetato. 
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Constantin Voiculescu 

 

 - A fost pasionat de muzică simfonică şi de 

poezie.  

 - A fost înzestrat de Dumnezeu cu o voce 

de tenor şi o ureche muzicală perfectă.   

 - Cunoştea libretele tuturor operelor.  

 - Ştia la perfecţie franceza şi engleza şi la 

nivel mediu rusa şi germana.  

 - Avea cunoştinţe aprofundate de literatură 

şi poezie universală.  

 - Scria poezii şi făcea traduceri din poezia 

franceză:  

  - Charles Baudelaire 

  - François Villon 

  - Alfred de Vigny, etc. 
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 În 1959, când era în ultimul an de facultate, 

i se întrerupe brusc firul firesc al evoluţiei sale 

de tânăr absolvent de medicină cu perspective 

din cele mai înalte.  

 La 24 ianuarie 1959 se serbează centenarul 

Marii Uniri a lui Al.I. Cuza.  

 În Clujul universitar era o anumită fierbere. 

Autorităţile comuniste clujene sunt speriate şi se 

gândesc la Ungaria anului 1956.  

 Pe străzile Clujului, studenţi adunaţi ad-hoc 

dansau Hora Unirii şi interpretau cântece 

patriotice.  

 Câţiva studenţi medicinişti, printre care şi 

Constantin Voiculescu - spirit avântat, idealist, 

romantic - merg în faţa locuinţei profesorului 

Iuliu Haţieganu, unde joacă şi cântă Hora Unirii.  
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 La profesorul Iuliu Hațieganu se aniversa 

ziua cuiva din familie.  

 Printre invitaţi se afla şi profesorul Edouard 

Pamfil – cel mai admirat şi iubit profesor pentru 

vasta sa cultură. Acesta iese în balconul casei şi 

ovaţionat, le spune studenţilor să fie încrezători în 

destinul ţării deoarece „steaua neamului nostru 

românesc nu va apune niciodată“.  

 

 Urmarea:  

 - Constantin Voiculescu, care jucase mai cu 

„înfocare” Hora Unirii, împreună cu alţi studenţi şi 

cu profesorul lor drag, Edouard Pamfil, sunt 

ridicaţi de la locuinţele lor noaptea următoare de 

către organele de securitate, fără să li se dea vreo 

explicaţie lor cât şi familiilor lor şi duşi, cu 

ochelari de tablă, cu dubele… duşi la Gherla. 
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 Într-una din celulele închisorii a avut ca 

partener de suferinţă pe liderul studenţilor 

maghiari din Cluj, învinuit că a fost organizatorul 

manifestaţiei şovine a studenţilor maghiari.  

 

 A stat în aceeaşi celulă şi cu profesorul său 

Edouard Pamfil.  

  

 Mama lui Constantin, atunci în vârstă de 61 

de ani – care-şi crescuse absolut singură gemenii 

– se sperie, nu i se dau explicaţii nici atunci şi nici 

în decursul lunilor în care fiul său era închis la 

temuta închisoare de la Gherla.  

  

 Fosta profesoară excepţională, trimite un 

memoriu conducătorului statului, Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, în care explică situaţia fiului ei.  
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 Mai mult, profesorul Iuliu Haţieganu, vestit 

diagnostician, chemat din Cluj de Gheorghe 

Gheorghiu-Dej pentru un consult medical, 

profită de ocazia ivită şi pledează pentru 

salvarea din închisoare a colegului său de 

catedră, Edouard Pamfil, cât şi a studentului 

eminent Constantin Voiculescu.   

 

 Totul, fără vreun rezultat favorabil. 



 În 3 octombrie 1959, Constantin Voiculescu 

şi profesorul universitar Edouard Pamfil sunt 

aduşi la Tribunalul Militar din Cluj pentru 

sentinţă.  

 

 Lui Constantin Voiculescu i se dă avocat 

din oficiu pentru a-i pleda cauza. Era acuzat că ar 

fi fost capul organizării studenţilor români din 

ziua de 24 ianuarie a aceluiaşi an.  

  

 Motivul a fost că maghiarii ar fi fost 

deranjaţi de manifestările studenţilor.  

  

 În sala de judecată membrii familiilor celor 

judecaţi n-au acces în sală nici la proces, nici la  

pronunţarea sentinţei.  
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 Între magistraţi, pe holul tribunalului, 

preşedintele Tribunalului militar ar fi afirmat: 

  

 „Eu, pe Voiculescu, nu-l condamn“. Mama 

lui Constantin aşteaptă împietrită pe o bancă din 

faţa Tribunalului.  

  

 După sentinţă, avocatul din oficiu al lui 

Constantin vine la dumneaei şi îi spune:  

 

 „Aveţi un fiu excepţional. Este un erou. 

Dacă în România ar exista asemenea oameni, 

ţara ar progresa mult”.  

 

 Sentinţa dată a fost:  

 

 „Achitat de orice penalitate”. 
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 La ultimul cuvânt dat acuzatului în 3 

octombrie 1959, Constantin Voiculescu spune: 

  

 - „Sunt acuzat de naţionalism. Dacă la o 

expoziţie de costume naţionale de pe 

mapamond, la Paris, eu aş fi prezent, aş admira 

costumul popular din Suedia sau de aiurea, dar 

cu siguranţă aş alege iia românească.  

 Iar faptul că aş fi propus ca la serbarea de 

sfârşit de facultate să venim îmbrăcaţi în 

costume naţionale, nu mi-e ruşine să afirm şi să 

susţin acest lucru. Sunt pasionat de operă şi 

muzică simfonică. Mă impresionează muzica lui 

Beethoven, dar Rapsodia lui Enescu mă zguduie 

şi mă face să plâng  în hohote”.  
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 În camera alăturată sălii de judecată, 

aşteptând sentinţa, a scris:    
 

            „Patrie cu iie de stele 

                                       Ia mugurii anilor mei 

                                       Şi împleteşte cunună din ei 

                                       Chezăşie a patriei mele!  

                                       Pornind pe cărarea mea grea 

                                       Fac patriei sfânt legământ: 

                                       Că viaţa mi-o dau oricând pentru ea” 
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 Sentinţa s-a dat în aceeaşi zi de 3 octombrie 

1959.  

 

 Era ziua de naştere a lui Constantin. 

Împlinea 25 de ani!  

 Dar eliberarea sa a fost în 23 octombrie… 

 Soseşte acasă, în strada Dimitrie Cantemir 

nr. 15, îmbrăcat cu nişte haine peticite.  

 

 A doua seară merge la Operă.  

 Se cânta Aida.  

 În foaierul Operei, Profesorul Aurel Moga 

(rectorul Facultăţii de Medicină din Cluj) se 

apropie de Constantin Voiculescu căruia îi spune 

că este cel mai demn student şi că face cinste 

facultăţii.  
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Opera din Cluj-Napoca 
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 A doua zi Constantin merge la rectorat şi 

acelaşi rector, Profesorul Aurel Moga îi 

comunică lui Constantin Voiculescu, că nu mai 

poate urma anul VI de facultate la Cluj, ci 

oriunde la oricare altă facultate de medicină din 

ţară și că acest lucru l-a hotârât Comitetul de 

Partid.  

 

 Aşadar, Constantin este nevoit să meargă 

la Facultatea de Medicină din Iaşi pentru anul 

terminal 1959-1960 (cu un an întârziere!).  
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 Termină la Iași facultatea tot ca şef de 

promoţie.  

 

 Dar drumul lui a fost deviat.  

  

 În loc să urce treptele catedrei universitare, 

el cere să meargă ca medic la ţară, să facă 

apostolat.  

 

 Aşadar, a fost medic la circumscripţiile 

sanitare din Vaslui, Micleşti şi Codăeşti.  

 

 Având o mare chemare pentru a înfăptui, 

înfiinţează la Codăeşti o casă de naşteri.  

 

 Luptă cu mentalităţile învechite şi cu moaşa 

comunei care-i subminează autoritatea medicală.  
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 Nu se lasă îngenuncheat.  

 Mai înfiinţează aici o formaţie artistică şi 

un cor.  

 Îi învaţă pe corişti prelucrările folclorice 

ale maeştrilor: Tiberiu Brediceanu, Dumitru D. 

Botez, Constantin Brăiloiu, Dumitru Kiriac, 

Constantin Arvinte, Ion Vidu, Tudor Jarda, 

Gheorghe Danga, Augustin Bena, etc.   

  

 Programul şi textele pentru formaţia 

artistică sunt compuse de tânărul medic 

Constantin Voiculescu.  

  

 La concursurile între formaţiile artistice 

până la faza pe ţară primeşte premii. 

 



 În 1963 se prezintă la un concurs pentru 

ocuparea unui post de cercetător ştiinţific la 

Institutul „Dr. Ion Cantacuzino” din Bucureşti.  

 

 - Reuşeşte pe primul loc.  

 

 Aşadar, din 1 ianuarie 1964 până în 

toamna lui 1977 funcționează ca cercetător 

ştiinţific la acest Institut de mare prestigiu, 

lucrând cu o râvnă teribilă în diverse 

laboratoare, specializându-se în virusologie şi 

imunologie.  

 

 Susţine doctoratul în 16 decembrie 1972. 

Titlul lucrării:  Virusologie („Markeri genetici la 

enterovirusuri citopatogene”), conducător 

ştiinţific, prof. dr. Vlad Bâlbâe.  
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 În 1977 a participat la concursul pentru 

ocuparea postului de conferenţiar şi şef de 

catedră Microbiologie la Facultatea de Medicină 

din Craiova.  

 

 Din trei concurenţi, el a fost cel care a 

reușit.  

 Aici şi-a câştigat admiraţia studenţilor şi a 

colegilor din facultate prin cursurile sale 

excepţionale presărate cu informaţii din cultura 

universală.  

  

 Şi-a continuat activitatea sa literară, scriind 

poezii şi piese de teatru.  

  

 A înfiinţat un cenaclu literar cu studenţii 

medicinişti care aveau aptitudini literare.  
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Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova 
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 Pe plan professional a fost şi şeful 

Laboratorului clinic al Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgență Craiova.  

 

 A fost promovat profesor universitar şi, 

în continuare, şeful catedrei.  

 

 Participă cu lucrări de imunologie şi 

virusologie la congrese naţionale şi la 86 

congrese internaţionale (Florenţa, Roma, 

Amsterdam, Berlin, Viena, Stockholm, 

Geneva). 
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Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova 
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 A fost membru al unor  

 

 - societăţi ştiinţifice naţionale (Societatea 

Naţională de Imunologie, Societatea Naţională de 

Biologie Celulară,  Asociaţia Medicală Română, 

Societatea Română de Laborator Clinic) 

 

 - societăți științifice internaţionale 

(International AIDS Society, International 

Endotoxin Society, International Society for 

Oncodevelopment Biology and Medicine).  

 

 Cojocaru M   Constantin Voiculescu, deschizător de 

drumuri în imunologie. Medica Academica.  17 apr 2012. 

https://medicaacademica.ro/constantin-voiculescu-deschizator-de-

drumuri-in-imunologie/ 
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 A publicat  

 

 - 260 articole de specialitate în reviste din 

ţară (Bacteriologia, Studii şi Cercetări de 

Virusologie, Spitalul, Medicina internă, Medicina 

modernă, Laborator clinic – Tehnică medicală, 

Revista Medical Naţională) şi  

 

 - 20 de lucrări în reviste internaţionale: 

FEMS Immunology, Pediatric AIDS, Comparative 

Immunology Microbiology and Infectious 

Diseases, Archives of Microbiology and 

Immunology, Physiology, Lymphology, etc. 

 



 A mai publicat  

 

 - 15 monografii de specialitate  

 - caiete de lucrări şi cursuri  

 

 - Antibioticele şi imunitatea 

 - Caiet de lucrări practice de microbiologie 

 medicală 

 - Cultura celulară în diagnosticarea 

 virozelor umane 

 - Noţiuni de Imunologie şi Patologie 

 - Virusuri şi reactivitate 

 - Bacteriologie medicală 
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Imunologia sistemului endocrin 

 

Virusologie medicală fundamentală 

 

Imunologie fundamentală 

 

Imunopatologia bolilor de piele 

 

Imunologie fundamentală şi imunopatologie 

 

Imunoalergologie 

 

Virusurile la om şi bolile virale 
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Imunologia sarcinii normale şi patologice  

 

 - a primit în 1996 Premiul „Victor Babeş” 

al Academiei Române ) 

 

Academia Română 
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Citometria în flux în medicina clinică şi 

experimentală  

 

 - onorată de Academia Română în 1998 

cu Premiul „Gheorghe Marinescu” 

 

Academia Română 
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Din toate cele de mai sus, se poate observa 

care au fost pe plan profesional, domeniile 

sale de interes  

  

 Cercetarea ştiinţifică (imunologie, 

virusologie)  

 

 - imunosupresia virală  

 - imunosupresia indusă de antibiotice 

 - patternuri ai markerilor imuni în sarcina 

normală şi patologică  

 - studii ale imunofenotipării limfocitare în 

cancer, boli autoimune  

 - markeri ai activării limfocitelor în 

infecţia cu HIV. 
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Cercetarea științifică aplicată 

 

 - diagnosticul immunologic prin 

imunofenotipare limfocitară 

 

 - diagnosticul virusologic (izolarea şi 

identificarea enterovirusurilor citopatogene) 

 

  - supravegherea imunologică a bolilor 

autoimune prin flow citometrie.  

  

 A înfiinţat şi organizat  

 

 Laboratorul pentru diagnosticul 

imunologic în infecţia cu HIV în zona Olteniei.   

 



 Pe lângă activitatea sa medicală şi 

ştiinţifică, a scris poezie şi teatru.  

 

 A publicat poezii încă din 1956 în Gazeta 

literară, apoi în România literară, Luceafărul, 

Atheneu, Ramuri, Tribuna.  

 

 A publicat volumele de poezie: 

 

 Preţ pentru luciditate,  

 Ed. Litera,  Bucureşti, 1976 

 

 Ciutura amiezii 

 

 Măşti 

 

 Scrisori din Intercity 
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Teatrul Național din Craiova 

A publicat şi piese de teatru 

 

Careul şi Naşterea (au fost puse în scenă  la 

Teatrul Naţional Craiova în anul 1999)  

 

Exercitii 1 Careul 1 - Biblioteca-digitala.ro 

 

http://biblioteca.cimec.ro/reviste/revista-scena/dl.asp?filename=1998-6-scena_33.pdf
http://biblioteca.cimec.ro/reviste/revista-scena/dl.asp?filename=1998-6-scena_33.pdf
http://biblioteca.cimec.ro/reviste/revista-scena/dl.asp?filename=1998-6-scena_33.pdf
http://biblioteca.cimec.ro/reviste/revista-scena/dl.asp?filename=1998-6-scena_33.pdf
http://biblioteca.cimec.ro/reviste/revista-scena/dl.asp?filename=1998-6-scena_33.pdf
http://biblioteca.cimec.ro/reviste/revista-scena/dl.asp?filename=1998-6-scena_33.pdf
http://biblioteca.cimec.ro/reviste/revista-scena/dl.asp?filename=1998-6-scena_33.pdf
http://biblioteca.cimec.ro/reviste/revista-scena/dl.asp?filename=1998-6-scena_33.pdf
http://biblioteca.cimec.ro/reviste/revista-scena/dl.asp?filename=1998-6-scena_33.pdf
http://biblioteca.cimec.ro/reviste/revista-scena/dl.asp?filename=1998-6-scena_33.pdf
http://biblioteca.cimec.ro/reviste/revista-scena/dl.asp?filename=1998-6-scena_33.pdf
http://biblioteca.cimec.ro/reviste/revista-scena/dl.asp?filename=1998-6-scena_33.pdf
http://biblioteca.cimec.ro/reviste/revista-scena/dl.asp?filename=1998-6-scena_33.pdf
http://biblioteca.cimec.ro/reviste/revista-scena/dl.asp?filename=1998-6-scena_33.pdf
http://biblioteca.cimec.ro/reviste/revista-scena/dl.asp?filename=1998-6-scena_33.pdf
http://biblioteca.cimec.ro/reviste/revista-scena/dl.asp?filename=1998-6-scena_33.pdf


 La Festivalul Internaţional al Convenţiei 

Teatrale Europene de la Nisa (noiembrie 1999), 

piesa „Careul” a fost considerată în topul 

manifestării.  

 

 Din păcate, autorul piesei n-a putut 

participa la acest festival, fiind foarte bolnav.  

 

 L-a reprezentat acolo fiul nostru, Octavian-

Gabriel Voiculescu, care-şi pregătea în Orașul 

Luminilor doctoratul în Biologie moleculară şi 

celulară. 

  

  

55 Paris...orașul luminilor 
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 A fost membru 
 

 - din 1993, al Uniunii Scriitorilor din 

România   

  

  
 

- din 1994, al SMSPR (Societatea Medicilor 

Scriitori şi Publicişti din România) afiliată 

la UMEM (Uniunea Mondială a Medicilor 

Scriitori). 



 Deşi viaţa i-a fost profund marcată de cele 

întâmplate în anul 1959, acest om s-a dedicat cu 

totul muncii de cercetare ştiinţifică şi aplicată, 

creaţiei ştiinţifice şi literare, catedrei.  

 

 Şi-a iubit studenţii cărora a dorit să le 

insufle pasiunea pentru cercetare ştiinţifică, 

pentru practica medicală făcută cu 

profesionalism, corectitudine, răspundere proprie 

şi asumare a actului medical, respect şi 

compasiune pentru cei în suferinţă.  

  

 Om de excepţie, s-a dăruit la maximum 

studenţilor, transmiţându-le, de asemenea, toate 

cunoştinţele lui din domeniul poeziei, muzicii, 

artei.  

 Cursurile lui de virusologie şi imunologie se 

împleteau armonios cu toate acestea.  
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 Se poate afirma, fără exagerare, că  

 

 - profesorul Constantin Voiculescu făcea 

parte din categoria acelora cu spirit 

renascentist.  

 - mai mult ca sigur că tot ceea ce a oferit 

cu atâta generozitate a prins rod acolo unde a 

fost teren roditor.  

 Şi… mă poartă gândul la ceea ce afirma, 

prin anii ’37 , filosoful Constantin Noica:  

 „Omul e o fiinţă care se ruşinează. Ne 

ruşinăm în faţa unui învăţat, ne ruşinăm în faţa 

unui înţelept, ne ruşinăm în faţa oricui, ne arată 

cât stă în puterile fiinţei noastre. În faţa omului 

învăţat, în faţa savantului te ruşinezi pentru ceea 

ce nu ştii. (…).” De la savant ai vrea să afli cât 

mai multe, dacă se poate, tot ceea ce ştie el. 

 
 



 A iubit muzica simfonică şi de operă, muzica 

populară autentică şi prelucrările corale ale 

compozitorilor români inspirate din muzica 

populară.  

  

 Om de cultură, fin cunoscător şi iubitor de 

artă, a promovat valorile umaniste.  

  

 A fost numărul unu în Imunologia 

românească.  

  

 Un amfiteatru din Facultatea de Medicină 

craioveană, îi poartă numele.  
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 Mai presus de toate, sentimentul cel mai 

puternic şi cel mai înalt care-i anima sufletul 

era cel patriotic.  

 

 N-a făcut compromisuri politice de nici un 

fel.  

 

 S-a ridicat profesional şi social ca un 

spirit civilizator, numai prin munca şi cinstea 

sa proverbială.      
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Calitatea de Conducător doctorate 

a fost atribuită de C.N.A.T.D.C.U. 

 

TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE PUBLIC ÎN CADRUL 

I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA  ÎN ANUL CALENDARISTIC 2000 

 
SLAVU M. CARMEN LUMINIŢA   2000 

STUDIUL ASUPRA UNOR MARKERI EPIDEMIOLOGICI LA 

STAFILOCOC 

Prof. univ. dr CONSTANTIN VOICULESCU 

 

TĂNĂSOIU I. LILIANA EMILIA   2000 

IMUNOMONITORIZAREA CLINICĂ ŞI TERAPEUTICĂ A 

CANCERULUI DE SÂN 

Prof univ. dr CONSTANTIN VOICULESCU 

 

UNGUREANU N. ANCA MARILENA   2000 

ASPECTE MICROBIOLOGICE, EPIDEMIOLOGICE, CLINICE ŞI 

DE TRATAMENT ÎN INFECŢIILE URINARE 

Prof. univ. dr VOICULESCU CONSTANTIN 

 

 http://www.umfcv.ro/teze-de-doctorat-sustinute-public-2000 
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la Facultatea de Medicină din Craiova 

 

 - Secretar științific 

 

 - din 1995 profesor emerit 

 

 - cât timp a funcționat la Facultatea de 

Medicină din Craiova, a deținut funcția de 

vicepreședinte al Comisiei și ulterior a 

Societății Naționale de Imunologie, filiala 

Craiova 
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Prof. univ. dr. Constantin Voiculescu 

 

 - Membru al Academiei de Științe 

 Medicale din România 

 

 - Membru al Academiei de Medicină din 

 New York 

 

 - Om de Știință al Anului la 

 Universitatea Oxford 

 

 - Om de Știință al Anului la 

 Universitatea Cambridge 

 

 

https://www.researchgate.net/scientific-

contributions/61211154_C_Voiculescu 
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Academia de Științe Medicale din România  

la Spitalul Colțea din București 
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Academia de Medicină din New York 
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Universitatea Oxford 
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Universitatea Cambridge 
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Medicul literat a fost tema unei mese rotunde la care au participat 

membri ori doar simpatizanţi ai Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din 

România (SMSPR), reuniţi la Biblioteca Academiei Române, la 6 noiembrie 

2014, într-o atmosferă convivială. 

... Au fost evocaţi Grigore T. Popa, Vintilă Ciocâlteu, Constantin Voiculescu, 

Gheorghe Dinizvor, Nicolae Neagu.... 

 

Dragotă Maria   Medicină și literatură. Viața Medicală 12 dec 2014 

http://www.viata-medicala.ro/*articleID_9538-dArt.html 
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 În 12 ianuarie 2002, prof. univ. dr. 

Constantin Voiculescu decedează la Craiova în 

urma unei suferinţe cumplite provocată de un 

cancer cu metastaze vertebrale.  

 

 Suferinţa l-a ţintuit la pat doi ani şi 

jumătate.  

 A fost depus la biserica Mântuleasa din 

Craiova.  

 

 Acolo i s-a oficiat slujba prohodului în 

ziua naşterii lui Eminescu, 15 ianuarie.  

 

 Îşi doarme somnul de veci în Cimitirul 

Ungureni din Craiova.  
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Cimitirul Ungureni din Craiova 
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