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ABSTRACT: Constantin Rabega was born on February 8, 1912, at 
Borca, Neamţ county, where he went to the local elementary school. 
He continued his studies in Craiova and then at “Aurel Vlaicu” 
Highschool in Bucharest. He attended the University of Bucharest, 
Faculty of Science, specializing in Physics and Chemistry, taking 
his Bachelor’s degree in 1936. Attracted by a teaching career, he 
enrolled himself at the “Titu Maiorescu” University Pedagogical 
School and he was third in the country at the graduation exam in 
1937. He taught in several high schools: “Gheorghe Lazăr”, “Mihai 
Viteazul” and “Spiru Haret”, in Bucharest, then at Gheorghieni and 
at the prestigious high school “Vintilă I.C.Bratianu” from Piteşti. 
In 1945 he began his career as a higher education teacher and in 
1946, he successfully passed the tenure exam for the position of 
teaching assistant at the Department of Biochemistry, Faculty 
of Biology, University of Bucharest. He established himself as 
a skillful educator, with extensive knowledge in various fields; 
he climbed up the higher education ladder: he was promoted as 
a lecturer, and in 1960 he became a professor. He was Dean of 
the Faculty of Biology at the University of Bucharest. Over the 
years, he had an intense activity of research and popular science, 
publishing numerous works.
To celebrate 100 years from the professor’s birth, the author of 
the article presents the most important facts of the latter’s life 
and work, relying on the memories of his daughter, of those who 
knew him, as well as on the author’s personal memories as a stu-
dent of the eminent professor whose extraordinary personality 
had a major role in training and educating young generations.
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E regretabil că personalităţi deosebite ale ştiinţei şi culturii, de multe ori 
sunt lăsate sub vălul uitării…
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Când trec anii şi începi să îmbătrâneşti, ajungi la un moment dat să-ţi 
faci bilanţul persoanelor care au contat cu adevărat în viaţa ta.

Pentru mine, profesorul de chimie Constantin Rabega, de la Facultatea 
de Biologie a Universităţii Bucureşti, a constituit un model de erudiţie, de 
corectitudine şi punctualitate, marcându-mi profund existenţa şi mai ales 
a doua parte a carierei mele, când am reuşit să devin expert în gemologie. 

Fig. nr. 1 – Profesorul Constantin Rabega (1912–1986)

Evocând în câteva cuvinte figura luminoasă a acestui om de excepţie, 
doresc să-i aduc modestul meu omagiu, cu ocazia împlinirii a o sută de ani 
de la naştere. 

Constantin Rabega s-a născut la 8 februarie 1912, în comuna Borca 
din judeţul Neamţ, într-o familie modestă. Clasele elementare le urmează 
în comuna natală, apoi îşi continuă studiile secundare la Craiova şi le 
încheie la Liceul C.F.R. „Aurel Vlaicu” din Bucureşti.

În 1932 devine student al Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din 
Bucureşti, la Secţia fizico-chimice, luându-şi licenţa în 1936, cu calificati-
vul „Foarte bine”.

În timpul studiilor sale universitare, dornic să dobândească o pregă-
tire complexă, în cât mai multe domenii ale ştiinţei şi culturii, Constantin 
Rabega frecventează timp de trei ani cursurile Facultăţii de Medicină din 



439Profesorul Constantin Rabega – 100 de ani de la naştere |

Bucureşti, absolvind totodată şi cursurile Conservatorului „Corneti” din 
Craiova, Secţia vioară şi canto.

Atras încă de la început de cariera didactică, se înscrie în acelaşi an 
la Seminarul Pedagogic Universitar „Titu Maiorescu”, iar după absolvirea 
acestuia se prezintă în 1937 la examenul de capacitate, reuşind să se clasi-
fice al treilea pe ţară. 

Îşi începe cariera didactică în 1937, la liceele „Gheorghe Lazăr”, „Mihai 
Viteazul” şi „Spiru Haret” din Bucureşti, şi o continuă în timpul celui de-al 
doilea război mondial, la Gheorghieni şi Piteşti, unde predă la prestigiosul 
liceu „Vintilă I. C. Brătianu ”. În istoricul acestui liceu se menţionează, prin-
tre altele, că „bunul renume al acestei şcoli s-a datorat activităţii unor profesori 
de mare valoare” printre care este amintit şi „Constantin Rabega, chimist de 
reputaţie…”.

În 1945 intră în învăţământul superior şi în 1946 este numit, prin con-
curs, în funcţia de asistent la Catedra de Biochimie de la Facultatea de 
Biologie a Universităţii Bucureşti.

Fig. nr. 2 – Profesorul Rabega cu sotia, dna prof. Maria Rabega



440 |  Mircea-Dragomir ANDREI

În 1949 susţine teza de doctorat în chimie, specialitatea Biochimie, 
apreciată cu calificativul „Foarte bine cu distincţie”.

Bogata experienţă didactică, extraordinarul tact pedagogic şi vastele 
sale cunoştinţe din diferite domenii îl impun ca dascăl de mare valoare şi 
astfel urcă pe rând toate treptele didactice universitare: şef de lucrări în 
1949, în acelaşi an, conferenţiar la disciplina de Chimie generală, şi profe-
sor universitar în 1960.

Când Profesorul Dr. Doc. Constantin Rabega apărea în amfiteatru sau 
în laboratorul de lucrări practice impunea atât prin ţinuta academică, prin 
claritatea şi precizia exprimării, cât şi prin caracterul atractiv al prelegeri-
lor sale. De aceea, de multe ori erau prezenţi şi studenţi de la alte facultăţi, 
care-i urmăreau cu plăcere şi interes prelegerile. Maniera în care ştia, de 
fiecare dată, să dialogheze cu studenţii, pentru a verifica dacă şi-au însuşit 
cunoştinţele de bază, îi făcea pe aceştia să fie mereu la curent cu materia în 
timpul anului, încât pentru examenul de la sfârşit trebuiau doar să repete 
ce deja învăţaseră. 

Predă pe rând la Facultatea de Biologie şi la Institutul Pedagogic 
Chimia anorganică, Chimia analitică şi Chimia organică. 

Fig. nr. 3 – Profesorul Constantin Rabega în mijlocul studenţilor de la Biologie
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În 1952 devine conferenţiar şi la Facultatea de Geologie-Geografie, 
unde predă Chimia generală la anul I, Chimia organică la anul II şi Chimia 
fizică şi coloidală la anul III.

Între anii 1968–1972 este secretar ştiinţific al Consiliului profeso-
ral al Facultăţii de Biologie. În 1970 primeşte Gradaţia de merit, conform 
Statutului personalului didactic, iar în 1972 este numit conducător ştiin-
ţific în cadrul doctoranturii, la specialitatea Biochimie, devenind şef al 
catedrei de biochimie din Facultatea de Biologie.

Animat permanent de dorinţa de a contribui la progresul învăţămân-
tului din România, este prorector şi prodecan al Facultăţii de Biologie, iar 
în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, şef de serviciu şi director. 

La vârsta de 70 de ani, în 1982, este pensionat la limită de vârstă şi 
devine profesor consultant, continuându-şi activitatea de cercetare în cali-
tatea de conducător de doctorate. 

Se stinge din viaţă în ziua de 15 august 1986. 

*

O atenţie deosebită a acordat şi muncii de cercetare ştiinţifică, 
începând cu teza de doctorat susţinută în 1949. Numeroase au fost dome-
niile chimiei pe care le-a abordat de-a lungul carierei sale. Dintre acestea 
menţionăm:

– Utilizarea cuprisulfosalicilatului de sodiu şi a cuprisalicilatului de 
sodiu ca reactivi selectivi pentru unii alcaloizi;

– Microdozarea unor substanţe reducătoare din plante şi lichide 
biologice, cu ajutorul cuprisulfosalicilatului de sodiu;

– Modificarea unor componente biochimice din plantele de floarea 
soarelui în condiţiile stimulării chimice;

– Studiul unor uleiuri eterice indigene;
– Dinamica chimismului unor ape interioare;
– Studii asupra chimismului bălţilor Jijila şi Crapina;
– Dinamica pătrunderii microelementului fier în porumb;
– Studii în domeniul combaterii poluării mediului;
– Studii privind elucidarea unor bioritmuri; 
– Studii în domeniul hormonologiei şi enzimologiei;
– Studii în domeniul biomatematicii
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Îşi publică rezultatul cercetărilor în peste 150 de lucrări ştiinţifice 
de specialitate, apărute în: Académie Roumaine – Bulletin de la Section 
Scientifique, Analele Universităţii Bucureşti, Secţia Biologie; Revue Roumaine 
de Biochimie; Revue Roumaine d’Endocrinologie; Médecine Interne (Internal 
Medicine) ş.a. 

De asemenea, încheie contracte cu Institutul de Cercetări şi Proiectări 
pentru Construcţii Horticole şi cu Institutul de Cercetări şi Proiectări 
Tehnologice din Industria Lemnului. Îşi comunică rezultatele cercetărilor 
la două Simpozioane, în 1973 şi 1975, iar lucrarea sa intitulată The mecha-
nism of Glucagon Secretion, apare în revista LAB vol II, Giornale di Ricerca 
e Diagnostica di Laboratorio. 

Lucrările sale au contribuit substanţial şi la dezvoltarea cercetării bio-
logice din cadrul facultăţii.

Îmbinând permanent cercetarea ştiinţifică cu realizarea materialelor 
documentare necesare pregătirii viitoarelor generaţii, Profesorul Rabega 
elaborează, singur sau în colaborare, de cele mai multe ori cu soţia sa, dna 
prof. Maria Rabega, 15 manuale de liceu şi universitare, precum şi multe 
cărţi de popularizare a ştiinţei. Câteva dintre acestea: 

– Chimie clasa a VII-a, Editura Didactică şi Pedagogică
– Chimie clasa a VIII-a, Editura Didactică şi Pedagogică
– Chimia pentru admitere în Facultate Vol. I şi II, Editura Albatros
– Chimie generală (manual universitar), Editura Didactică şi Pedagogică, 

1970 şi 1975 
– Biochimia, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979
– Familia halogenilor, Editura Ştiinţifică, 1967
– Atomi, molecule, ioni, Editura Ion Creangă, 1974
– Lipidele şi viaţa, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982
– Vitamine, enzime, hormoni, Editura Albatros, 1983
– Glucidele şi viaţa, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984

*

Fiica Profesorului, d-na Ileana Murgueitio, ne-a încredinţat cu deo-
sebită amabilitate, câteva dintre amintirile legate de tatăl său, printre care 
două întâmplări din timpul celui de al doilea război mondial.

„Pe când se ducea în tren la război, la arma chimică, i s-a făcut sete şi a 
coborât într-o gară, să bea apă. A întârziat destul de puţin, dar trenul s-a pus 
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în mişcare şi tata nu l-a putut ajunge. Era foarte preocupat pentru că-i rămă-
seseră toate bagajele în tren şi s-a dus să raporteze situaţia şefului de gară. Nu 
mică i-a fost surprinderea când acesta i-a spus că trenul, care abia plecase, fusese 
bombardat”. 

„Tata dormea în casa din cartierul Griviţa, unde locuia cu cei doi fraţi mai 
mici şi cu părinţii. În timpul nopţii s-a trezit dintr-o dată şi apoi a auzit 
sirena care vestea venirea avioanelor duşmane. I-a trezit pe fraţi şi pe părinţi 
şi s-au dus cu toţii la adăpost, la subsol. Au auzit bombardamentul, după care au 
ieşit din adăpost. Şi ce surpriză teribilă: nu mai aveau casă; fusese bombardată! 
Au găsit doar câteva cărţi. Atât mai rămăsese!!!!”

„...ca profesor te ajuta pe tine ca elev, ca discipol, să crezi cu tărie că poţi 
înţelege chimia sau fizica şi nu numai tu, ci toata lumea. (...). Deci nu numai 
că tata îşi cunoştea foarte bine materia, ci ştia să-ţi dea impresia că tu poţi de 
asemenea s-o domini, dacă eşti interesat s-o faci”. 

După cum ne povesteşte fiica Profesorului, în ultima parte a vieţii şi 
mai ales odată cu lectura cărţii lui Thomas Mann Muntele vrăjit, tatăl său 
era tot mai preocupat de înţelegerea profundă a fenomenului morţii. 

„Tata era foarte introvertit în ultimii săi ani de viaţă” adaugă d-na 
Murgueitio.

*

Era pe la începutul anilor ’60, când subsemnatul intrasem în facul-
tate, după o a doua încercare. Pe vremea aceea, la admitere în facultatea 
de biologie concurau 12–14 pe un loc, din cele câteva zeci. Dintotdeauna 
mi-a plăcut Chimia, iar cursul profesorului Rabega a fost pentru mine o 
adevarată încântare. Profesorul nu venea niciodată cu ceva scris, nici măcar 
cu o notiţă. Cât dura prelegerea umplea tablele una după alta cu formule 
şi reacţii, dar şi cu unele denumiri sau nume mai puţin cunoscute de noi, 
care rămâneam fascinaţi de memoria şi inteligenţa sa sclipitoare, cu totul 
ieşite din comun. Niciodată nu mi-a mai fost dat să întâlnesc un om cu o 
asemenea memorie prodigioasă. 

În afara cunoştinţelor de chimie, profesorul strecura cu abilitate multe 
date de istorie, geografie, sfaturi de viaţă şi multe altele, între care făcea tot 
felul de conexiuni, fapt care inviora expunerea şi mărea interesul audito-
riului. După cum afirmă şi fiica profesorului, Constantin Rabega avea un 
stil de predare foarte pragmatic şi cu multă claritate în expunere, reuşind 
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să dea încredere studentului că este la rândul său capabil să stăpânească 
materia. 

Îmi amintesc cu plăcere că la una dintre primele prelegeri, profesorul 
ne-a spus în glumă că până şi numele său este „chimic”! Ra-Be-Ga, adică: 
Radiu-Beriliu-Galiu! 

Împreună cu dl Oşorhan, fostul său coleg de facultate, un om foarte 
bine pregătit profesional, făcea pentru studenţi experienţe şi demonstra-
ţii spectaculoase, fie în laboratorul de chimie generală, fie în amfiteatru. 
Astfel, mi-a rămas în minte arderea hidrogenului – impresionantele „flă-
cări întoarse”, o experienţă extrem de dificilă.

Odată, ne-a povestit la curs, cum cineva spărsese accidental un reci-
pient cu mercur, care se insinuase în crăpăturile pardoselei. Fără să ştie, 
Profesorul lucrase ceva timp în acea încăpere, sub ameninţarea vaporilor 
extrem de toxici. Când a descoperit pericolul, a neutralizat mercurul, pre-
sărând în crăpăturile respective pulbere de sulf. 

La examenul de sfârşit de an, mi-a căzut printre altele, un subiect 
frumos: fosforul. Fire rebelă, la întrebarea profesorului „La ce se mai între-
buinţează fosforul?”, am răspuns neglijent: „La fabricarea chibritelor”. Atât 
i-a trebuit profesorului: „Auzi, chibrite! Să vii la toamnă domnule student!” 
Nu m-am supărat, înţelegând imediat că profesorul avea perfectă dreptate. 
Şi aşa, a trebuit să mai dau examenul şi în toamnă... 

Celor care nu-l cunoşteau, li se părea poate un om aspru. În realitate 
însă era extrem de bun, cald şi sensibil, dotat cu un ascuţit simţ al umo-
rului, dar şi al dreptăţii. Se oprea adesea să discute cu foştii săi studenţi, 
aflaţi în anii mai mari, şi aprecia în mod deosebit bancurile cu olteni şi 
cele politice.

Dorinţa sa a fost mereu ca tinerii să-şi formeze o vastă cultură şi să 
privească cu seriozitate lucrurile importante pentru viitorul lor.

Cei care am avut onoarea să-l cunoaştem pe Constantin Rabega îl vom 
preţui mereu ca pe un profesor model şi îi vom păstra pentru totdeauna o 
frumoasă şi respectuoasă amintire.

Mulţumim şi pe această cale dnei prof. Maria Rabega şi fiicei domniei 
sale, dnei prof. Ileana Murgueitio pentru amabilitatea deosebită cu care 
ne-au pus la dispoziţie fotografii şi date din arhiva familiei.




