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Abstract: Constantin Istrati’s life was a continuous fight 
against ignorance, hostility and indifference for the purposes of 
eradicating wrongful beliefs and creating a genuinely scientific 
culture in the Romanian geographic region. He was a great 
man of encyclopedic knowledge, whose work spanned over the 
period from the end of the 19th century to the beginning of the 
20th century. He was a man who fought against the prejudices 
of his contemporary fellowmen, with a vision to create scientific 
academia in the field of chemistry, medicine, geology, and develop 
the Romanian culture in general.

Constantin I. Istrati was born in Roman, Romania on 
September 7th, 1850, and died in Paris, France on January 17th, 
1918. He was a scientific, didactic and cultural personality of 
enormous reputation, a chemist famous in Europe, a medical 
doctor, a mineralogist, as well as a corresponding member 
(since 1889), a full member (since 1899), and the president of 
Romanian Academy from 1913 to 1916.
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Constantin I. Istrati s-a născut la 7 septembrie 1850 la Roman, 
a decedat 17 ianuarie 1918 la Paris şi a fost înmormântat în Cimitirul 
Belu din Bucureşti. După temeinice studii de chimie şi medicină a 
obţinut titlul de doctor în medicină la Universitatea din Bucureşti în 
1877 şi a fost colaborator al lui Carol Davila, pe care îl suplinea uneori 
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la cursul de chimie medicală. În 1885, Constantin I. Istrati a obţinut 
şi doctoratul în chimie, la Paris, după 3 ani de cercetări îndrumate de 
profesorii Adolphe Würtz şi Charles Friedel.

Viaţa savantului Constantin Istrati a fost o luptă continuă 
împotriva ignoranţei, răutăţii şi indiferenţei pentru a înlătura credinţe 
greşite şi a crea un edificiu cu adevărat ştiinţific în spaţiul geografic 
românesc. Marele om, de factură enciclopedică, a cărui operă cuprinde 
perioada de la finele secolului XIX şi începutul secolului XX, a avut de 
luptat cu prejudecăţile contemporanilor săi pentru crearea unor şcoli 
ştiinţifice în domeniul chimiei, medicinei, geologiei şi nu în ultimul 
rând pentru propăşirea culturii româneşti.

Prin decretul nr. 2029 din 20 septembrie 1883 al Ministrului 
Învăţământului şi Cultelor, dr. Constantin Istrati a fost numit profesor 
de fizică la Şcoala de Poduri şi Şosele din Bucureşti, în locul lui 
Emanuel Bacaloglu care demisionase. Câţiva ani mai târziu, în 1890, 
este chemat ca profesor titular la nou înfiinţata catedră de chimie 
organică la Universitatea din Bucureşti.

Împreună cu Petru Poni, a pus bazele învăţământului universitar 
românesc în domeniul chimiei. Cei doi sunt de fapt fondatori ai şcolii 
româneşti de chimie, cu cercetări de laborator apreciate în străinătate, 
precum şi cercetători ai bogăţiilor naturale ale ţării (petrolul, sarea 
etc.). Constantin Istrati a întemeiat şcoala de chimie organică de la 
Universitatea din Bucureşti, unde era profesor. Din clipa în care a 
ajuns în fruntea unui laborator bine înzestrat, nu numai că şi-a inten-
sificat şi diversificat propriile cercetări, dar şi-a dat toată osteneala 
să formeze o şcoală românească de chimişti şi biologi, dând astfel 
o lovitură hotărâtoare acelor bârfitori care credeau că ştiinţa există 
şi poate fi dezvoltată numai în Occident. Să nu uităm că la finele 
secolului al XIX-lea România era o ţara în care cercetarea ştiinţifică 
era la începuturile ei, iar Constantin Istrati, alături de alţi mari savanţi 
români făuritori de şcoli ştiinţifice în varii domenii, a fost maestrul 
care a relevat şi orientat talentul ştiinţific românesc. Doctorul Istrati 
a fost unul dintre primii oameni de ştiinţă români care prin lucrările 
lor originale au dobândit o frumoasă reputaţie pe plan internaţional. 
Pedagog talentat, Constantin Istrati a format numeroşi studenţi care 
au consolidat renumele şcolii româneşti de chimie organică fondate 
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de el. Renunţând la cariera medicală pentru a se consacra studiilor de 
chimie, Istrati nu s-a dezinteresat însă de bunul mers al învăţământului 
medical şi de problemele de sănătate publică.

Studiind derivaţii halogenaţi ai benzenului, a descoperit o nouă 
clasă de coloranţi pe care i-a numit franceine. Pentru această realizare 
i s-a acordat Medalia de aur la Expoziţia Internaţională de la Paris din 
1889. A izolat din plută o substanţă nouă, friedelina.

Este autorul unui Curs elementar de chimie, pentru elevii de liceu 
şi candidaţii la bacalaureat, apărut în 1891 şi tradus în limbile franceză 
şi spaniolă. Prin lucrarea Studiul relativ la o nomenclatură generală în 
chimia organică (1913) a adus contribuţii valoroase la fixarea nomen-
claturii ştiinţifice.

Biblioteca Centrală de Stat a României a realizat în 1967 o bibli-
ografie, nepublicată, care conţine 128 titluri de cărţi şi articole din 
periodice în limbile română şi franceză, scrise de Constantin I. Istrati 
şi editate între anii 1869 – 1916. Opera prof. Istrati este însă mult mai 
vastă conţinând şi manuale pentru învăţământul preuniversitar, cursuri 
universitare şi articole de popularizare ştiinţifică în presa vremii.

În domeniul geologiei economice, C. I. Istrati a făcut cercetări 
asupra bogăţiilor naturale ale României (sare, petrol, chihlimbar, 
ozocherită etc.). Ne vom opri în continuare doar asupra uneia din 
lucrările sale importante publicate în acest domeniu. Astfel, cu 117 
ani în urmă, în şedinţa din 30 iunie 1895 a Secţiunii ştiinţifice a 
Academiei Române, dr. C. Istrati membru corespondent al Academiei 
Romane (în acea vreme) prezenta un prim studiu de detaliu asupra 
succinului romanesc pe care îl mai numea şi chihlimbar de Buzău. 
Lucrarea (Rumanita sau succinul din România) avea să vadă lumina 
tiparului în acelaşi an în MEMORIILE SECŢIUNII ŞTIINŢIFICE, 
seria II, tom XVI, pg 55–77. În partea introductivă a lucrării, dr. C. 
Istrati motivează interesul său asupra cercetării în domeniu prin aceea 
că „România are numeroase zăcăminte de diferite specii mineralogice, 
din care unele bine studiate şi altele numai indicate” şi doar „Un singur 
mineral prezintă un interes particular prin caracterele sale... succinul 
indigen ce poartă în ţară numele de chihlimbar de Buzău, pentru a-l 
deosebi de cel din Prusia”. Apoi, se face o amplă prezentare cronologică 
a informaţiilor anterioare asupra chihlimbarului de Buzău (menţionări, 
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descrieri, prelucrări, comercializări, expuneri la expoziţii internaţi-
onale Paris în 1867 şi Viena în 1873). În aceasta lucrare, în capitolul 
Proprietăţi chimice prof. C. I. Istrati prezintă rezultatele determinărilor 
sale de laborator: analize chimice, distilări, atacuri cu acizi (în special 
acid azotic fumans). Pentru mineralogi sunt foarte importante rezul-
tatele analizelor chimice prezentate în mai multe tabele şi comparate cu 
analize chimice efectuate pe chihlimbarul de Baltica deoarece acestea 
arată că, aşa cum subliniază autorul, succinul de Buzău „formează 
un grup independent de succinite şi de retinite”, caracterizat atât de 
constanţa conţinutului său ridicat în carbon, cât şi de cantitatea destul 
de importantă de sulf şi cenuşă, substanţe ce au fost rareori întâlnite 
în compoziţia celorlalte răşini fosile din lume. Distilările s-au făcut la 
diferite temperaturi şi presiuni şi cu diferite substanţe chimice, dar ele 
nu au pus în evidenţă diferenţieri importante între succinul de Buzău 
şi cel de Baltica. În aceeaşi situaţie se află şi acidul succinic obţinut din 
chihlimbar. Prof. Constantin I. Istrati încheie astfel: „Am crezut însă 
absolut necesar ca această monografie asupra Rumanitei (aşa denumise 
anterior Helm succinul de Buzău), care cuprinde literatura, datele 
controlate (de teren şi laborator) şi tot ce poate să intereseze în special 
pe mineralogi, să fie dată publicităţii mai întâi”.

Aşa cum nota în 1916 laureatul premiului Nobel, Ramon y Cajal în 
lucrarea sa Reglas y consejos sobre la investigacion biologica (Reguli și sfaturi 
privind cercetarea biologică), „meseria de profesor este grea şi se împarte 
în două activităţi paralele: munca de laborator şi cea din învăţământ. 
Însă dacă ea este spinoasă are şi compensaţii, căci un profesor simte 
nobilul orgoliu că şi-a îndeplinit cu cinste tripla sa menire de cerce-
tător, de maestru şi de patriot. Afară de aceasta, viaţa lui nu va apune 
în o singurătate plină de melancolie, ci maestrul se va vedea, la sfârşitul 
carierei sale, înconjurat de discipoli entuziaşti, capabili să-i înţeleagă 
opera şi să i-o facă, în măsura posibilului, rodnică şi trainică”. Este exact 
ce s-a întâmplat şi cu profesorul Constantin Istrati.

Înfiinţată în 1866, Societatea Academică Română, care avea 
să devină 14 ani mai târziu, în 1879, Academia Română, avea trei 
secţii: literară, istorică şi ştiinţifică. În cadrul acestei instituţii, profe-
sorul Constantin Istrati avea să-şi desfăşoare o rodnică activitate mai 
întâi ca membru corespondent (începând din 1889), apoi membru 
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titular (din 1899) şi apoi ca preşedinte al Academiei Române în 
perioada 1913–1916. 

O mare parte din lucrările sale au văzut lumina tiparului în 
publicaţiile Academiei.

Predecesor: 
Iacob C. Negruzzi

Preşedintele Academiei Române 
1913 – 1916

Constantin I. Istrati

Succesor: 
Petru Poni

Făcând parte din Secţiunea ştiinţifică a Academiei Române 
a pledat pentru încă o publicaţie proprie a acestei Secţiuni, fapt ce 
se întâmplă abia în 1912, când la finele Sesiunii (anuale) generale a 
Academiei se aprobă apariţia publicaţiei cu titlul: „Academia Română; 
Bulletin de la Section Scientifique de l’Academie Roumaine”

Pentru spiritul său organizatoric, pentru prestigiul său profe-
soral şi reputaţia ca om de cultură, prof. Constantin I. Istrati a fost 
numit comisarul general al organizării parcului Carol I, inaugurat 
în 1906. În semn de recunoştinţă pentru realizarea acestui frumos 
parc bucureştean, aici a fost ridicată o statuie a marelui savant roman. 
Constantin I. Istrati a fost Ministrul Lucrărilor Publice (1899–1900), 
Ministrul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor (1904–
1907) şi Ministru de Industrie şi Comerţ în 1916.

Prof. Istrati a desfăşurat o intensă activitate socială în domeniul 
medical, cultural şi ştiinţific. El a întemeiat Societatea română de știinţe 
(1890) şi Asociaţia română pentru înaintarea și răspândirea știinţelor (1902). 
A fost membru fondator al Societăţii Turiștilor Români înfiinţată în 1903, 
precum si membru de onoare al mai multor societăţi ştiinţifice străine.

De asemenea, a avut şi o bogată activitate de colecţionar de acte 
oficiale. Astfel că documentele vechi adunate cu migală de doctorul 
Constantin I. Istrati sunt reunite în prezent în Colecţia dr. Constantin 
I. Istrati, păstrată de Direcţia Judeţeană Mehedinţi a Arhivelor 
Naţionale. Documentele au fost întocmite în perioada 1429 – 1916. 
Între 1924 şi 1949, aceste documente s-au aflat la secţia a treia – istorică 
– a Muzeului „Dr. C. I. Istrati” din Turnu Severin. Documentele se 
referă la diferite zone ale ţării, însă cele mai multe privesc Moldova 
istorică şi Basarabia, deosebit de importante fiind actele de cancelarie 
emise în vremea lui Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Bogdan al 
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III-lea cel Chior, Petru Rareş, Despot Vodă, Petru Şchiopul, Ieremia 
Movilă, Simion Movilă, Constantin Movilă, Ştefan al II-lea Tomşa şi 
a altor domni moldoveni, sau cele referitoare la evenimente funda-
mentale privind istoria ţării, cum ar fi Revoluţia din 1848, pregătirea 
şi înfăptuirea Unirii din 1859 şi altele. Există în colecţie şi o serie 
de documente privitoare la personalităţi şi familii, precum Asachi, 
Donici, C. I. Istrati, Paladi, Rosetti, Bibescu, Nicolae Densuşianu, ori 
la instituţii ca Institutul Central de Chimie din Bucureşti.

Când se vorbeşte despre personalităţile care au locuit şi în oraşul 
Câmpina, se menţionează frecvent numele a trei mari personalităţi: cel 
al doctorului C. I. Istrati, al pictorului N. Grigorescu şi al istoricului 
B. p. Hasdeu. De fapt, cei trei nici nu s-au născut în Câmpina; s-au 
stabilit însă aici cam în acelaşi timp. dr. C. I. Istrati vine în Câmpina în 
1890, îşi construieşte o casă pe un teren imens, viitorul parc amenajat 
tot de el, având un ilustru vecin – B. p. Haşdeu. Istrati era în acelaşi 
timp un apropiat al pictorului N. Grigorescu. Actuala Bibliotecă 
Municipală Câmpina poartă numele ilustrului savant deoarece acesta 
a înfiinţat în 1906 prima bibliotecă publică din Câmpina, la Şcoala 
de băieţi nr. 1. Biblioteca avea un fond de carte de 4.200 de volume, 
provenite din donaţiile domniei sale şi ale prietenilor – intelectuali ai 
vremii respective şi mari personalităţi ale culturii româneşti.

Ca reprezentant al materialismului ştiinţific-naturalist, Constantin 
Istrati a apărat concepţia despre unitatea materiei. El a combătut 
energetismul, idealismul fizic şi agnosticismul, generate de criza din 
fizică din acea vreme. Spre sfârşitul vieţii, concepţiile sale filozofice 
au suferit o schimbare majoră, trecând de la ateism la fideism, poate 
şi sub influenţa prietenilor săi istoricul şi filosoful Bogdan Petriceicu 
Hasdeu şi marele pictor Nicolae Grigorescu. Personalitate complexă, 
reprezentant de seamă al ştiinţelor vremii sale, Constantin Istrati a 
lăsat posterităţii lucrări de o inestimabilă valoare în domeniul chimiei, 
igienei şi medicinii, geologiei, arheologiei şi istoriei României.

Constantin Istrati este şi va rămâne în Panteonul de iluştri savanţi 
ai României prin opera lui, precum şi prin şcoala de cercetători pe 
care a creat-o şi care este un titlu de glorie pentru ştiinţa românească, 
deoarece ştiinţa, întocmai ca şi viaţa, creşte şi se schimbă mereu, fără să 
se împiedece în elanul ei creator de zidul decrepitudinii şi ignoranţei.
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