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In memoriam, 

 

 

Acad. Prof. Dr. Constantin Mircioiu, 

farmacist și matematician, a condus disciplina de 

Matematici Aplicate și Biostatistică din cadrul 

Facultății de Farmacie din București, din anul 

1992, având un rol esențial în dezvoltarea 

învățământului universitar farmaceutic. 

Membru al Academiei de Științe Medicale, 

profesorul Constantin Mircioiu, s-a născut la 15 

ianuarie 1947 la Brădiceni, jud. Gorj și a fost 

absolvent al Universității de Medicină și 

Farmacie ”Carol Davila” din București, Facultatea de Farmacie (1969) și al 

Universității din București, Facultatea de Matematică (1975). 

Farmacist primar, specialist în industria farmaceutică, analist-programator, 

doctor în științe farmaceutice (1977), cercetător științifuc gr. I, colonel, a activat 

și în cadrul Centrului de Cercetări Științifice Medico-Militare, fiind șef al 

colectivului de Biofarmacie și Farmacocinetică. 

Prof. Dr. Constantin Mircioiu a fost Decanul Facultății de Farmacie din 

București în perioada 2004 - 2008 și Secretar Științific în perioada 2008 - 2012. 

A fost conducător de doctorat în „Chimia-Fizică a medicamentului și 

Biofarmacie” și membru al Școlii Doctorale a UMFCD. 

Titluri academice: membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale din 

România, Membru al Acaemiei din New-York și al American Assosiacion of 

Pharmaceutical Scientists. În perioada 2011 - 2015 a fost președintele Societății 

de Științe Farmaceutice din România. De asemenea, este membru fondator al 

Societății Române de Hemoreologie. 

Personalitate de valoare a învățământului universitar, Profesorul Constantin 

Mircioiu a avut un rol esențial în dezvoltarea cercetării multidisciplinare și a 

industriei farmaceutice, conducând un număr mare de proiecte de cercetare 

naționale și internaționale, contribuind prin activitatea susținută și scrierile sale la 

dezvoltarea științelor farmaceutice.. 

Autor al unor lucrări științifice apreciate la nivel național si internațional, 

prin dispariția profesorului Constantin Mircioiu știința a pierdut un membru de 

elită al comunității academice, unul dintre cei mai remarcabili reprezentanți din 

domeniul științelor bio-farmaceutice.  
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Prin dispariția domnului Acad. Prof. Dr. Farm. Constantin Mircioiu lumea 

academică pierde un om deosebit din multe puncte de vedere: științific, 

intelectual, moral, uman, un om  al echilibrului, de o modestie și de o generozitate 

cu totul aparte, un mare iubitor al tradițiilor și al folclorului românesc autentic.  

 

 

 


