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OMAGIU 
 

Prof. Univ. Dr. Doc. Dr.H.C. ALEXANDRU NICULESCU 
care la 5 februarie 2006 ar fi împlinit vârsta de 90 ani 

 
 

 
 
 Cu numai 18 luni înainte de a împlini vârsta de 90 ani a dispărut, dar numai fizic, din viaŃa 
pământească, profesorul nostru dr. doc. Dr.H.C. ALEXANDRU NICULESCU, un om 
extraordinar, creator de şcoală nouă, un savant în domeniul medicinii veterinare, care va rămâne 
ca o personalitate de referinŃă pentru profesia noastră, pe care a deservit-o cu abnegaŃie aproape 70 
de ani, dintre care peste 62 ani numai la disciplina pe care a creat-o sub denumirea de 
parazitologie, patologie şi clinica bolilor parazitare. Prof. Alexandru Niculescu a organizat 
disciplina pe baze moderne, pe principii ştiinŃifice cu o largă aplicabilitate practică, fiind în acelaşi  
timp şef de catedră 30 de ani, decanul FacultăŃii de Medicină Veterinară timp de 8 ani, director 
ştiinŃific şi prorector al UniversităŃii de ŞtiinŃe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti. 
 Prof. Univ. Dr. Doc. Dr.H.C. Alexandru Niculescu a desfăşurat o bogată activitate de 
cercetare ştiinŃifică alături de cea didactică şi educaŃională, publicând peste 300 lucrări de 
specialitate, care fac parte din fondul literaturii naŃionale şi internaŃionale; a scris şi tipărit 12 
cărŃi şi manuale pentru studenŃi şi medici veterinari, reuşind ca disciplina de Parazitologie să 
devină o disciplină plăcută şi uşor înŃeleasă. A scris primele cărŃi şi tratate de Parazitologie şi 
clinica bolilor parazitare. În 1947 a început să funcŃioneze în facultate prima clinică de boli 
parazitare, alături de celelalte clinici devenite tradiŃionale, precum cele de medicală, chirurgie, 
obstetrică şi boli infecŃioase. 
 În domeniul cercetării a abordat teme cu conŃinut fundamental privind biologia şi 
acŃiunea patogenă a unor protozoare (Trichomonas, Histomonas, Coccidii, Babesii), cestode 
(Taenia echinococcus, tenii la păsări), nematode (Ascaris, Metastrongylus, Trichinella, 
Macracanthorhynchus), acarieni (Ixodidae, Demodex, Sarcoptes). A răspuns cerinŃelor practicii 
pentru tratamentele unor boli pentru care la vremea respectivă nu erau medicamente eficace, 
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realizând medicamente precum Coccidizin, Filixona, Strongilin, Adifin, Entomoxan, pentru care 
a primit certificate de inovator. 

Prof. Univ. Dr. Doc. Dr.H.C. Alexandru Niculescu a venerat pe mentorii săi (Prof. Univ. 
Dr. I. Ciurea şi Prof. Univ. Dr. Gh. Dinulescu), dar, în acelaşi timp, a format o şcoală nouă de 
profesori: E. Simionescu, E. Şuteu, I. Cosoroabă, Tr. Lungu, C. Milla, A. Purcherea, N. 
Dulceanu şi alŃii; a condus activitatea ştiinşifică la 28 doctoranzi, care au obŃinut titlul ştiinŃific 
de DOCTOR în MEDICINĂ VETERINARĂ. 
 Dotat cu un har dumnezeiesc, cu calităŃi de orator cum rar se întâlnesc, a reuşit ca 
prezenŃa la cursuri a studenŃilor să devină o plăcere; socotea facultatea ca pe o instituŃie creativă, 
o veritabilă sursă de intelectualitate pe care a insuflat-o medicilor veterinari încă din studenŃie 
pentru participarea la cercurile ştiinŃifice. 

Prof. Univ. Dr. Niculescu spunea că medicina veterinară este în primul rând o ştiinŃă şi 
trebuie aplicată cu artă şi judecată. 

Ca o răsplată a muncii sale ştiinŃifice, prof. univ. dr. Niculescu a fost: 
• membru de onoare al AGMVR; 
• laureat al Premiului Gh. Ionescu Brăila al SocietăŃii de Medicină Veterinară; 
• membru al SocietăŃii de Medicină Veterinară din Londra; 
• membru al SocietăŃii de Patologie Comparată, Paris; 
• Doctor H.C. al U.S.A.M.V. Cluj-Napoca. 

Încă de student am devenit colaborator în domeniul parazitologiei al Prof. univ. dr. Al. 
Niculescu şi doresc să omagiez şi câteva aspecte ale caracterului său uman, pe care i le-am 
cunoscut în timp, motive pentru care l-am considerat nu numai mentorul meu profesional, dar şi 
moderatorul meu privind modul de a privi viaŃa. 

Prof. univ. dr. Al. Niculescu a fost un om bun, civilizat, sensibil, umanist, plin de 
afecŃiune şi solicitudine, cu dorinŃa de a face numai bine, a avut o dragoste imensă faŃă de 
oameni; a fost un om înŃelept, tolerant, dar curajos, cu deschidere faŃă de oameni, o personalitate 
distinsă, emblematică pentru facultate (cum îmi spunea o colegă); a demonstrat o nobilă 
modestie, găsindu-şi totdeauna un loc în sufletele semenilor săi; a fost un discret şi un factor 
stabilizator, manifestând disponibilitate fără restricŃii; avea un umor aparte, un umor subtil, 
alungând tristeŃea, fiind un optimist convins; a cultivat valorile, bunătatea şi toleranŃa, folosind 
bunătatea ca pe o cale spre împăcare, dând dovadă de o infinită bunătate şi înŃelegere; nu refuza 
pe nimeni, având satisfacŃii atunci când ajuta; era admirat totdeauna pentru înŃelepciunea sa. 

Pentru calităŃile sale de cercetător ştiinŃific şi dascăl, Prof. Univ. Dr. Doc. Dr.H.C. Al. 
Niculescu rămâne părintele nostru sufletesc şi este de datoria noastră şi a celor ce vor urma să 
continuăm ceea ce Domnia sa a trasat pentru mersul din ce în ce mai strălucitor al disciplinei pe 
care a creat-o şi a slujit-o o viaŃă. 

Cel mai frumos omagiu pe care-l putem aduce acum când a plecat către împărăŃia tainică 
a liniştii şi împăcării este acela că-i vom păstra vie imaginea, ideile şi sentimentele sale nobile, 
astfel ca spiritul său să fie prezent mereu în inima şi sufletele noastre. 

Prof. Univ. Dr. Doc. Dr.H.C. Al. Niculescu s-a înscris cu litere de aur în istoria FacultăŃii 
de Medicină Veterinară Bucureşti şi în general al Medicinii Veterinare, care ar fi sărace fără 
numele său. 

ViaŃa profesorului meu am comparat-o ca fiind aproape trasă la indigo cu a marelui 
savant Gh. Marinescu şi de aceea am crezut şi cred că numai oamenii dotaŃi cu o inteligenŃă 
puternică şi o voinŃă ieşită din comun pot ajunge oameni recunoscuŃi pe plan naŃional şi mondial 
pentru realizările lor. 
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