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OMAGIERI 

 

In memoriam 
 

 

În noaptea de 14 spre 15 aprilie 2003 s-a stins o viaţă 

dedicată ştiinţei şi învăţământului românesc, a profesorului dr. 

Neculai Dulceanu, care a trecut în nefiinţă, lăsând un gol imens în 

Parazitologia românească. 

 

 Născut în Comuna Şcheia, Judeţul Iaşi, în 19 septembrie 

1933, Profesorul Neculai Dulceanu îşi face studiile primare în sat, 

urmând 3 ani gimnaziul la Vaslui şi apoi Şcoala Medie Tehnică 

Veterinară la Iaşi. Studiile superioare – Facultatea de Medicină 

Veterinară din Arad – le absolvă în anul 1957. După câţiva ani de 

practică în teren, în anul 1966 intră cadru didactic al Facultăţii de 

Medicină Veterinară din Iaşi unde, trecând prin toate treptele 

didactice, ajunge profesor în anul 1990 şi medic veterinar primar în 

1993. 

 

 La formarea sa ca medic veterinar au contribuit în primul 

rând munca, trăsăturile sale intelectuale, specializările efectuate în 

Colegiul Imperial de Ştiinţe la Departamentul Zoologie din  

Glasgow – Anglia, la institutul Moredun din Edinburg, la Universitatea din Leeds, la Şcoala de Medicină 

Tropicală din Liverpool, la Laboratorul Veterinar din Weybridge – Anglia şi multe altele. 

 

 Fiind un cercetător complex, acordă o importanţă majoră unui domeniu care s-a dezvoltat odată 

cu trecerea spaţiului temporal, acela al imunităţii celulare în parazitozele hepatice. 

 

 Neobosit cercetător şi publicist, adaugă încă o picătură în oceanul ştiinţei, cu cele aproape două 

sute de lucrări ştiinţifice publicate, 11 volume şi 2 tratate de parazitologie veterinară, un dicţionar 

enciclopedic de parazitologie, laureat anul acesta cu Premiul Academiei, un dicţionar englez-român şi 

român-englez de parazitologie aflat sub tipar, la unele dintre acestea având coautor pe fiica domniei sale, 

doamna doctor Cristina Terinte, cu care a colaborat la mai multe volume de specialitate publicate. 

 

 În vederea realizării materialelor ştiinţifice publicate, profesorul Neculai Dulceanu selectează cu 

migală şi discernământ literatura de specialitate pe care o îmbogăţeşte cu cercetările proprii. Nivelul 

cursurilor a fost dublat de talentul didactic al profesorului, care era exigent şi drept în acelaşi timp. 

 

 Activitatea sa ştiinţifică, de înaltă probitate, se completează cu activitatea de îndrumare a 

lucrărilor de licenţă, a cercului de parazitologie pe care l-a înfiinţat, conducerea lucrărilor de Gradul I, 

participarea la comisii de doctorat, fiind conducător de doctorat începând cu anul 1992. 

 

 Dispariţia profesorului Neculai Dulceanu, personalitate reprezentativă a învăţământului şi ştiinţei 

româneşti, lasă în urmă amintirea unui dascăl remarcabil şi o operă ştiinţifică în care se vor găsi mereu 

bogate surse de informare a cercetărilor parazitologice pe drumurile mereu noi ale ştiinţei. 

  

Dumnezeu să-l ierte şi să îl odihnească în pace! 

  

 

Conf. dr. Liviu MIRON  

Disciplina de Boli Parazitare 

F.M.V. Iaşi 

 


