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 Cu deosebită plăcere, semnalăm apariţia unei noi şi moderne lucrări de Parazitologie 

clinică veterinară, elaborată de cei doi eminenţi profesori ai Şcolii clujene de parazitologie 

veterinară. 

 Dintru început, aş menţiona că valoarea lucrării este pe măsura autorilor săi. Astfel, 

ilustrul nostru Prof. Dr. Ironim Şuteu reprezintă un stâlp al Parazitologiei veterinare româneşti, 

un nume de referinţă în domeniu, recunoscut nu numai în ţară, dar şi în străinătate, iar Prof. Dr. 

Vasile Cozma este deja afirmat şi confirmat pe plan naţional şi internaţional. 

 Scopul lucrării, declarat de altfel, de autori, este de a aduce un aport la optimizarea 

procesului instructiv al studenţilor şi la ridicarea calitativă a nivelului de cunoştinţe, în domeniul 

parazitologiei, al medicilor veterinari. Consider că acest deziderat poate fi realizat cu succes 

având în vedere structurarea optimă, echilibrată a lucrării, includerea cunoştinţelor noi de clinică 

şi a rezultatelor studiilor moderne în domeniu (cum sunt cele de imunologie, genetică şi biologie 

moleculară în parazitologie), alături de aspectele de parazitologie generală şi cunoştinţele 

“clasice” ale parazitologiei speciale, respectiv ale bolilor parazitare. 

 Structurarea lucrării este “clasică”, începând cu Parazitologia generală, urmată succesiv 

de capitolele consacrate: protozooze, helmintoze, arahno-entomoze şi micoze, dar cu 

redimensionări adecvate şi introducerea noilor date de ontogeneză, diagnostic şi a recentelor 

achiziţii terapeutice şi profilactice. Sunt, în mod fericit, subliniate aspecte importante ale 

parazitozelor ce se transmit la om şi, de asemenea, incluse parazitoze din zone tropicale. 

 Pentru uşurinţa studiului şi o bună comprehensiune, lucrarea a fost împărţită în două 

volume. Lucrarea include numeroase scheme, imagini şi figuri, majoritatea originale, iar stilul 

este clar, concis, academic. 

 Ca atare, lucrarea se adresează în egală măsură studenţilor în medicină veterinară, 

medicilor veterinari, cât şi biologilor, medicilor umani, crescătorilor de animale, specialiştilor de 

laborator şi altor categorii interesate în domeniul parazitologiei. 
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IN MEMORIAM 
 

Prof. Dr. Doc. H.C. Alexandru NICULESCU 
 

Motto: 

“…căci pomul se cunoaşte după rodul lui” 

Ev. Matei, 12:33 

 

 A vorbi, dar mai ales a scrie, într-un spaţiu limitat, despre o personalitate atât de 

remarcabilă cum a fost cea a ilustrului profesor dr. doc. Alexandru Niculescu, a cărui “rodire” 

de peste un semicentenar în câmpul Parazitologiei şi inclusiv a medicinei veterinare româneşti a 

fost larg recunoscută atât în ţară, cât şi în străinătate, constituie un fapt temerar şi nu lipsit de 

riscuri. Pentru că, oricâte s-ar spune sau scrie despre marele nostru profesor, vor fi inevitabil şi 

multe omisiuni, iar cei care l-au cunoscut, fiindu-i studenţi elevi sau colaboratori, îşi vor aminti 

desigur fapte şi situaţii particulare legate de marele maestru. 

Apariţia sa în lumea noastră (născut la 5 febr. 1916, în Bucureşti) a făcut ca “intrarea-i" 

la disciplină să fie în perioada de modernitate a acesteia, respectiv după cel de-al doilea război 

mondial. În fapt, întors de pe front (1944), tânărul – pe atunci – doctor medic veterinar 

Alexandru Niculescu (absolvent 1942) a fost angajat ca preparator la disciplina de Parazitologie, 

parcurgând toate treptele ierarhiei universitare: asistent (1947), şef lucrări (1949), conferenţiar 

(1951) şi profesor (1962). Deşi a slujit Alma Mater – cum îi plăcea să numească Facultatea din 

Bucureşti – ca profesor activ până în 1981, ulterior ca profesor consultant, a mai activat în 

paralel, în special în anii tinereţii (până în 1951) şi ca cercetător la Institutul de Cercetări 

Piscicole al României, apoi la Institutul Pasteur, iar ulterior la Institutul de Patologie şi Higienă 

Animală. 

În deplină concordanţă cu această traiectorie a vieţii sale, latura didactică a activităţii 

profesorului Al. Niculescu a fost dominantă şi caracteristică. Lipsa unei rezonanţe deosebite a 

vocii, care de altfel se caracteriza printr-un timbru liniştit, era compensată de un har oratoric şi 

didactic speciale, care atrăgeau în mod deosebit auditoriul. Prin specific, Parazitologia şi bolile 

parazitare nu sunt adesea foarte atractive, dar Profesorul făcea mai mult decât plăcute cursurile. 

Prelegerile sale, ca de altfel şi intervenţiile din diferite ocazii, erau presărate cu “puncte cheie”, 

istorisiri sau pilde, unele imaginare, care captivau în mod deosebit atenţia auditoriului. 

Realizarea materialului didactic scris, atât pentru studenţi, cât şi pentru specialişti din 

teren, laboratoare şi alte domenii, a constituit, de asemenea, o preocupare primordială a 

Profesorului, conducând la o prodigioasă activitate publicistică. Aceasta s-a concretizat în 

editarea, singur sau în colaborare, a peste 10 cărţi (manuale, cursuri, îndreptare, monografii, 

tratate), pornind de la Manualul de Parazitologie pentru şcolile tehnice veterinare – scris alături 

de Virgil Lungu, în 1949, apoi Parazitologia clinică veterinară – editată împreună cu prof. Gh. 

Dinulescu în 1960, urmate ulterior de cursurile sale de Parazitologie veterinară (ediţiile 1964, 

1968) şi Patologia şi clinica bolilor parazitare (ediţia 1975), enumerându-le pe cele mai 

semnificative. Expunerea logică, într-o structurare optimă, stilul clar şi incitant caracterizează 

cărţile profesorului Niculescu, care rămân model în domeniu. 

Opera didactică-ştiinţifică a prof. Al. Niculescu, în evoluţia ei, se caracterizează prin 

schimbări, adecvări şi modernizări în pas cu mersul timpului. Astfel, în 1947, tânărul asistent de 

la acea vreme, a participat alături de prof. Gh. Dinulescu la înfiinţarea clinicii de boli parazitare, 

una dintre primele clinici de acest profil din Europa. În perioada ce-a urmat, sub conducerea sa, 

a fost realizat un bogat material didactic demonstrativ, colecţii de preparate microscopice şi 

macroscopice, constituindu-se un impresionant muzeu – fapt adecvat profilului disciplinei şi 

întâlnit, de altfel, la toate facultăţile de profil din lume. Unele preparate realizate în perioada 



1950-1970 au fost donate ulterior şi celorlalte facultăţi din ţară, iar cele mai multe constituie şi 

azi material de bază al activităţii didactice. 

Desigur, această activitate complexă a fost realizată cu o echipă şi dotare 

corespunzătoare existente la disciplină în acea perioadă, lucru datorat atât faptului că prof. Al. 

Niculescu a fost şi un mare formator de şcoală, atrăgând tineri valoroşi în echipa sa, cât şi 

aceluia că a deţinut şi anumite funcţii administrative, fiind, printre altele, decan al Facultăţii de 

Medicină Veterinară din Bucureşti (perioada 1952-1957) şi prorector al Institutului Agronomic 

“Nicolae Bălcescu” (perioada 1962-1966). 

Profesorul Al. Niculescu a acordat o atenţie deosebită problemelor privind terminologia 

ştiinţifică în parazitologie. Cu 44 de ani în urmă publica lucrarea “Pentru o unificare în 

nomenclatura ştiinţifică helmintologică” (Gh. Olteanu, Al. Niculescu, E. Sârbu, L. Georgescu, 

Angela Sorescu, 1960, Revista Probleme Zooveterinare, nr. 12, p. 68-71). Perioada ultimelor 4 

decenii şi jumătate este dominată de orientarea imprimată în terminologia ştiinţifică a 

parazitologiei din ţara noastră prin cele precizate în lucrarea menţionată. În aceeaşi lucrare, prof. 

Al. Niculescu îşi precizează opinia ştiinţifică despre poliparazitism afirmând: “adesea în practica 

helmintologică din ţara noastră, la unele şi aceleaşi animale întâlnim un număr mare de helminţi”. 

Profesorul Al. Niculescu a participat activ la înfiinţarea Asociaţiei Parazitologilor din 

România (1 iulie 1990) şi la apariţia primului număr din Revista Română de Parazitologie (17 

mai 1991). În prima pagină a primului număr al acesteia, prof. Al. Niculescu scrie: “Revista 

noastră de parazitologie e la început de drum… face primul pas al existenţei sale… Ea este un 

început deosebit, un început aşteptat şi mult dorit. Ea umple acum un gol resimţit în presa 

ştiinţifică biologică, medicală şi veterinară… suntem alături de ea, căci ea va fi oglinda noastră. 

La mulţi ani, mesagere mult aşteptat!”. 

Activitatea vastă de cercetare ştiinţifică a profesorului Niculescu a cuprins studii 

privitoare la biologia diverselor organisme parazite, dar şi aspecte fundamentale ale 

epidemiologiei şi evoluţiei morfo-clinice ale unor boli parazitare. Au fost realizate astfel, în 

premieră în ţara noastră, studii privind imunitatea în unele parazitoze (metastrongiloză, 

dictiocauloză) şi primele încercări de imunoprofilaxie în aceste boli. Totodată, unele cercetări 

conduse de prof. Niculescu sau realizate de echipe ce-l includeau au rezolvat probleme de 

diagnostic sau terapie a bolilor parazitare, la acea vreme. Astfel, este demn de amintit studiul 

finalizat cu producerea preparatului Entomoxan, utilizat în combaterea scabiilor la animale, în 

ţara noastră, peste 25 de ani sau cercetările realizate în vederea obţinerii Filicinei, substanţă 

destinată dehelmintizării, în special la păsări. De asemenea, s-au mai obţinut, la timpul 

respectiv, preparate valoroase, cum ar fi: Lavoflagin, Coccidizin (Sulfacoccidin), Tricofiţin. 

Cercetările întreprinse s-au concretizat în cele peste 100 de lucrări ştiinţifice publicate, în 

obţinerea unor certificate de inventator şi inovator şi a unor distincţii profesionale (premii 

AGMVR) sau de stat (medalii şi ordine ale Republicii oferite la acea vreme). A fost membru al 

Societăţii de medicină veterinară din RSR (actuala AGMVR), membru al Societăţii Ştiinţelor 

medicale din RSR, membru străin al “The Royal Society of Medicine” London şi membru străin 

al “Société de Pathologie comparée”, Paris. 

De asemenea, a fost conducător de doctorat din 1964, numeroşi medici veterinari care 

lucrează în parazitologie sau cadre didactice de la disciplinele de Parazitologie din ţară 

realizându-şi doctoratul sub conducerea Domniei Sale. A fost, în fapt, profesorul profesorilor 

noştri. 

Când ne pregăteam de aniversarea a nouă decenii de viaţă şi intrarea-i în centenar, 

Profesorul “s-a retras” discret, într-o zi de august, din lumea noastră, lăsându-ne un model de 

urmat în multe direcţii. 

Fie-i ţărâna uşoară! 

 

      Conf. Univ. Dr. Ioan Liviu MITREA 


