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Înființată la București, de către Col. (r.) Dr. Farm. Constantin Iugulescu (1924-
2006) şi Prof. univ. Dr. Marţian Cotrău (1923-1998), Societatea Română de Istoria 
Farmaciei (SRIF) şi-a început activitatea în anul 1991. 

În perioada 30 iunie – 2 iulie 2016, la Cluj-Napoca, s-a organizat a XXV-a 
Reuniune Naţională, iar SRIF a aniversat un sfert de secol de activitate. Facultatea de 
Farmacie din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hațieganu” şi Colegiul 
Farmaciştilor din Judeţul Cluj au fost, de asemenea, co-organizatori. 

În programul Reuniunii au fost înscrise 68 de lucrări științifice: 
• 32 comunicări; 
• 36 postere. 

Deschiderea Reuniunii s-a făcut în cadru festiv, în prezenţa a 97 participanţi şi 
invitaţi, între care membri ai Academiei de Ştiinţe Medicale din România, ai 
Academiei Internaţionale de Istoria Farmaciei, membri de onoare ai SRIF, profesori 
universitari, doctori în Istoria farmaciei, farmacişti. 
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S-au remarcat prin prezența și contribuția științifică Dr. Farm. Ovidiu Maior 
(Saarbrücken), Prof. Dr. Leontina Kerničan (Facultatea de Farmacie din Belgrad), 
Elena Chiţan (Facultatea de Farmacie din Chișinău). 

Expunerea lucrărilor științifice s-a desfășurat pe parcursul a patru sesiuni, 
acestea prezentând aspecte importante din istoria farmaciei românești și internaționale, 
fiind evidențiat rolul unor personalități marcante:  

• Prof. Dr.Doc. Valeriu Lucian Bologa (1892 - 1971), 
• Prof. Dr. Marțian Cotrău (1923 - 1998),  
• Prof. Dr. Emanoil Grigorescu (1923 - 2016),  
• Farm. Constantin Popescu Delagreaca (1922 - 1976).  

În cadrul acestei întâlniri, a fost acordat Premiul „Constantin Iugulescu'' 
următoarelor lucrări științifice:  

• Documente istorice medico-farmaceutice regăsite în arhiva personală a 
Prof. Dr. Mihail Şcheau. 

Autori: Laura Nicolae;  
• Perioada prefarmaceutică militară până la 1831. 

Autori: Cristina Enculescu, Adriana Elena Tăerel; 
• Două decenii de colaborare în cadrul SRIF: Moldova – România.  

Autori: Elena Chiţanu, Tatiana Şchiopu, Elena Zgîrcu, Stela Adauji, 
Liliana Dogotari, Svetlana Şcetinina, Anatolii Peschin, Mihail Brumărel, 
Vladimir Safta. 
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IN MEMORIAM 

PROFESOR UNIVERSITAR DR. SORIN E. LEUCUŢA (1939-2016) 
 

 
Sorin Emilian Leucuţa s-a născut în Oradea, la 7 decembrie 1939, într-o familie de intelectuali, în care 

apoi s-a mai născut o fiică. Persecutată de regimul comunist, familia Preotului Profesor Leucuţa şi-a încredinţat 
fiul unei surori a mamei, învățătoare la Năsăud, căsătorită cu un șef de gară. Ca urmare, Sorin-Emilian a 
frecventat şi absolvit Liceul din Năsăud.  

În anul 1956, a fost admis student la Facultatea de Farmacie din Cluj-Napoca şi a obţinut Licenţa în 
Farmacie în anul 1961.  

Conform repartiţiei ministeriale, şi-a început serviciul la Farmacia nr. 53 din Comuna Cefa Jud. Bihor. 
În etapa 1962-1964, Oficiul Farmaceutic Oradea i-a încredinţat funcţia de farmacist diriginte. Consecutiv unui 
concurs, în 1965, a reuşit să se transfere la Farmacia nr. 1 din Cluj-Napoca. În anii 1967-1969 a fost doctorand 
bursier la Catedra de Tehnică Farmaceutică a Facultății de Farmacie din Cluj-Napoca. 

În 1970, a prezentat teza de doctorat cu titlul „Contribuţii la studiul interacţiunilor unor substanţe 
medicamentoase cu excipienţi micromoleculari şi tensioactivi în suspensii şi soluţii apoase”, elaborată sub 
conducerea ştiinţifică a Prof. Dr. Doc. Victor Ciocănelea (1901-1993). 

În perioada 1969-1972 a fost angajat asistent universitar suplinitor la Catedra de Tehnică Farmaceutică 
a Facultăţii de Farmacie din Cluj-Napoca, apoi asistent universitar (1972), şef de lucrări (1975), conferenţiar 
(1980), profesor la Catedra de Tehnologie Farmaceutică şi Biofarmacie (1990), profesor consultant (din 2009). 

Pentru calităţile de organizator, pentru îndelungata, susţinuta şi apreciata activitate didactică, în 1990 a 
fost ales decan al Facultăţii de Farmacie din Cluj-Napoca până în 1992, iar din anul 1990 până la pensionare în 
2009, a fost membru în Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” (UMF), membru în 
Consiliul profesoral al Facultăţii de Farmacie şi şeful Catedrei de Tehnologie Farmaceutică şi Biofarmacie. 

A desfăşurat o amplă activitate de cercetare în Tehnologia Farmaceutică, studiind noutăţile în domeniu 
şi aplicând cele mai moderne metode, pentru a fi în concordanţă cu evoluţia profesiei ş i cu progresele 
tehnologice din industria farmaceutică pe plan mondial. 

Prof. Dr. Sorin E. Leucuţa a fost iniţiatorul şi promotorul Biofarmaciei şi Farmacocineticii în 
învăţământul şi în cercetarea ştiinţifică din România.  

Ca iniţiator, a introdus, la Cluj-Napoca, disciplinele de învăţământ Biofarmacia şi Farmacocinetica 
(începând din anul universitar 1973), Farmacia Clinică (din 1982) şi Tehnologia Farmaceutică Industrială (din 
1990). 

Din cercetarea ştiinţifică abordată de-a lungul anilor, a tratat ca prioritare temele: Formularea formelor 
farmaceutice cu cedare controlată şi a sistemelor cu transport la ţintă, Determinarea biodisponibilităţii şi bio-
echivalenţei medicamentelor, Farmacocinetica experimentală, Sisteme micro- şi nano-particulate pentru transport 
la ţ intă: microsfere, nanosfere, lipozomi, construcţii biologice nanometrice, Impactul formulării asupra 
farmacogenomicii, farmacocineticii şi acţiunii medicamentelor. 

În anul 1990, a devenit conducător ştiinţific de doctorat. Treizeci şi doi de doctoranzi au reuşit să-şi 
susţină tezele, sub conducerea sa ş tiinţifică, dintre care trei în cotutelă cu Universitatea „Joseph Fourier” din 
Grenoble (Franţa) şi doi în cotutelă cu Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. 

A creat la Facultatea de Farmacie din Cluj-Napoca şi a condus, ca director, Centrul de Cercetare 
Biofarmaceutică şi Farmacocinetică (recunoscut de CNCSIS în anul 2002) ş i Laboratorul de Bioechivalenţă al 
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”. 

În calitate de membru sau director de proiect, a participat la peste 150 de proiecte de cercetare ştiinţifică 
şi a câştigat prin concurs patru granturi: Formularea unor medicamente cu cedare controlată cardiovasculară 
(proiect major de cercetare, în 1998-2001, finanţat de Banca Mondială ş i Guvernul României); Sisteme 
farmaceutice polimerice microparticulate pentru transport la ţintă, Programul Viasan (2001-2003) coordonat de 
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Academia de Ştiinţe Medicale; Studii farmacocinetice privind rolul unor izoenzime umane şi al polimorfismului 
genetic în metabolismul şi interacţiunile medicamentelor cu implicaţii în terapia clinică (CNCSIS, 2005-2007); 
Screeningul variabilelor de formulare şi tehnologice pentru modificarea farmacocineticii şi acţiunii biologice a 
unor substanţe medicamentoase în scopul realizării unor forme farmaceutice moderne (PN  II  Idei, 2007-2010). 

Este autor şi coautor a peste 20 de monografii şi manuale pentru studenţii Facultăţii de Farmacie: 
Introducere în Biofarmacie, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1975; Farmacocinetica, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1981, 
coautor R. D. Pop; Sisteme farmaceutice cu cedare controlată şi de transport la ţintă, Ed. Medicală, 1987; 
Farmacocinetica în terapia medicamentoasă, Ed. Medicală, 1989; Formularea medicamentelor şi a noilor 
sisteme farmaceutice, Université L. Pasteur, Strasbourg, 1993; Tehnologia formelor farmaceutice, Ed. Dacia, 
Cluj-Napoca, 1995; Medicamente vectorizate, Ed. Medicală, 1996; Prepararea medicamentelor, Ed. Medicală 
Universitară „Iuliu Haţieganu” (EMUI Haţieganu), 2000, coautori Manuela Preda şi Marcela Achim; Tehnologie 
farmaceutică industrială, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001 şi ediţia a doua 2008; Biofarmacie şi Farmacocinetică, 
Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002; Farmacocinetica şi interacţiunile medicamentoase metabolice, Ed. Dacia, Cluj-
Napoca, 2005, coautor L. Vlase; La préparation des médicaments, EMUI Haţieganu, 2005, coautori Marcela 
Achim; Technologie pharmaceutique, EMUI Haţieganu, 2006, coautori Marcela Achim, Elena Dinte, I. Tomuţă 
şi L. Vlase; Biotehnologia farmaceutică a proteinelor terapeutice, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2008; 
Nanotehnologia farmaceutică şi implicaţii biomedicale, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca, 2010; 
Formularea şi acţiunea biologică a medicamentului, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2010, colaboratori I. Tomuţă, 
L. Vlase, O. Bălăcescu, C. Burz, A. Porfire, R. Iovanov; Medicamente cu cedare modificată, Ed. Casa Cărţii de 
Ştiinţă Cluj-Napoca, 2011; Planuri experimentale şi optimizarea formulării medicamentelor, Ed. Risoprint Cluj-
Napoca, 2011, colaborator I. Tomuţă; Biodisponibilitatea citosolică a nanoparticulelor cu acizi ribonucleici de 
interferenţă pentru terapie moleculară, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca, 2015 etc. 

Am citat numele tinerilor săi colaboratori la multe din cărţile trecute în revistă aici, pentru a arăta că 
savantul farmacist Sorin E. Leucuţa a reuşit să întemeieze la Cluj-Napoca şcoala românească de Tehnologie 
Farmaceutică modernă, Farmacocinetică şi Biofarmacie, care îi va continua opera. 

Profesorul Sorin Leucuţa este coautor la volumul de referinţă Elemente de Farmacie Clinică, publicat la 
Ed. Dacia, Cluj-Napoca, în 1984, sub redacţia Prof. Dr. I. Simiti (1928-1997) şi autorul capitolului intitulat Micro- 
and Nano-particles as Drug Carriers, din volumul NBC Risks, Ed. Kluwer Acad. Publ., 1999, Editori T. Sohns şi V. 
A. Voicu. 

În calitate de redactor a coordonat volumele: Farmacia românească în perioada tranziţiei la economia 
de piaţă, EMUI Haţieganu, 2001; Farmacia rurală, realităţi şi deziderate, EMUI Haţieganu, 2002; Tradiţii şi 
perspective în farmacia de spital EMUIHaţieganu, 2002; Farmacistul, furnizor de servicii de sănătate, EMUI 
Haţieganu, 2003. Aceste volume cuprind studii şi cercetări prezentate de numeroşi specialişti din UMF Cluj-
Napoca şi din reţeaua Colegiului Farmaciştilor din Judeţul Cluj, ataşate temelor propuse de Profesorul Leucuţa. 

A colaborat ca expert la Farmacopeea Română ed. X-a, a publicat în reviste de prestigiu din ţ ară şi 
străinătate, peste 380 de articole in extenso, derivate din cercetări ştiinţifice originale şi a obţinut 31 de brevete de 
invenţii OSIM. 

În 1992, a fost ales membru al Academiei de Ştiinţe Medicale (ASM) şi secretar al Filialei Cluj ASM, 
membru în numeroase comisii ştiinţifice ş i profesionale naţionale ca CNEAA, CNCSIS etc, în Societatea de 
Ştiinţe Farmaceutice din România, al cărui preşedinte a fost între 2002 şi 2010, în alte opt societăţi şi asociaţii 
ştiinţifice româneşti ş i străine, în reţele ş i programe ş tiinţifice internaţionale, în comitetele ştiinţifice ale unor 
congrese internaţionale şi organizator a 9 simpozioane şi 4 congrese naţionale, membru în comitetele de redacţie 
ale unor reviste ştiinţifice româneşti şi străine. 

Pentru prodigioasa activitate ştiinţifică, Profesorului Sorin E. Leucuţa i s-au acordat premii de către 
Academia Română, UMF „Iuliu Haţieganu”, CNCSIS, precum şi Ordinul şi Medalia „Meritul pentru 
învăţământ” în grad de Ofiţer. 

Dr. Farm. Sorin E. Leucuţa, savant, inventator, cercetător de elită în domeniul priorităţilor ştiinţifice pe 
plan mondial, autor al multor cărţi de iniţiere a profesioniştilor în domeniile noi ale medicamentului şi farmaciei, 
profesor universitar, creator al şcolii româneşti de Tehnologie Farmaceutică modernă, Farmacocinetică şi 
Biofarmacie, a încetat din viaţă înainte de vreme, la Cluj-Napoca, în 24 iunie 2016. 

Căsătorit şi având doi copii, azi medici, Sorin Leucuţa, a fost o valoare umană reală, un foarte bun coleg 
şi prieten. Să-i fie ţărâna uşoară! 

 
PROF. DR. HONORIUS POPESCU 

Membru în Académie Internationale d’Histoire de la Pharmacie 
Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Medicale din România 

Iulie 2016 
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IN MEMORIAM 

SORIN LEUCUȚA,  ÎNTEMEIETOR AL ȘCOLII DE BIOFARMACIE ȘI 
FARMACOCINETICĂ DIN ROMÂNIA 

 
 

Prof. Dr. Sorin Leucuța a fost fondatorul domeniului Biofarmacie și Farmacocinetică din România ca 
profesor, cercetător și organizator de manifestări științifice de înaltă ținută. Prof. Sorin Leucuța, prin laboratorul 
său de studii de bioechivalență a fost un sprijin major al tuturor producătorilor de medicamente din România, 
prin rezultatele de înaltă calitate științifică și deosebit de riguroase. 

Sorin Leucuța a fost un adevărat ambasador al farmaciei româneşti în străinătate, fiind recunoscut de 
către toți cercetătorii din domeniu. Prezenţa sa la Pharmaceutical Sciences World Congress şi Second World 
Congress of the Board of Pharmaceutical Sciences of FIP, Kyoto 2004, a reprezentat un moment important 
pentru vizibilitatea ştiinţelor farmaceutice româneşti. În particular, preşedintele Kamal Midha şi secretarul 
ştiinţific al FIP, Vinod Shah, doi lideri mondiali ai domeniului biofarmacie şi farmacocinetică, l-au invitat la 
şedinţa executivului pe domnul profesor Sorin Leucuţa. Lista întâlnirilor internaţionale în domeniu, la care a 
participat prof. Leucuţa, este lungă. De remarcat însă, că toate aceste participări au însemnat şi multe sacrificii.  

Întâlnirile internaţionale din domeniul biofarmaciei şi farmacocineticii, organizate în Bucureşti, care l-
au avut co-organizator şi lector principal pe Sorin Leucuţa, sunt numeroase: International Symposium on 
Bioavailability, Pharmacokinetics and Toxicokinetics in Drug Development, 8 - 9 noiembrie, 1999; The 5th 
Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries, 29 mai - 1 iunie, 2002; Regulatory 
Workshop on Bioequivalence and Dissolution, 4 - 5 Decembrie, 2003, organizat în colaborare cu American 
Association of Pharmaceutical Scientists şi FIP; Hands-on-Dissolution Workshop, 6 - 7 Octombrie, 2005, 
organizat în colaborare cu American Association of Pharmaceutical Scientists şi FIP; School of Advanced 
Studies Biowaivers, Development of in vitro-in vivo correlations and Quality Generic Drugs, organizat în 
colaborare cu American Association of Pharmaceutical Scientists, sub auspiciile  EUFEPS, 9 - 11 Iulie, 2014. 

Plecarea domnului profesor Leucuţa dintre noi este o mare pierdere, dar studiile şi viziunile sale 
ştiinţifice vor fi conduse mai departe, prin tinerii săi discipoli, pentru că PROFESORUL a creat o adevărată 
şcoală de biofarmacie şi farmacocinetică. 

Academia de Ştiinţe Medicale a reuşit să cuprindă toate acestea într-o singură frază: 
“Academia de Ş tiinţe Medicale anunţă cu mâhnire trecerea în nefiinţă a colegului şi prietenului, membru 
fondator al secţiei de farmacie a academiei, profesorului creator de şcoală, savantului întemeietor de domenii 
noi şi ambasadorului nostru în republica mondială a ştiinţelor farmaceutice.” 
Dumnezeu să-l ierte ! 

 
PROF. DR. CONSTANTIN MIRCIOIU 

 
Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România 

Iulie 2016 
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