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ABSTRACT: The article is about General Doctor Pilot Victor 
Anastasiu (1886–1972), the founder of Romanian aeronautics 
medicine. He was the first person who made research on per‑
sonnel during flight. He was the first doctor from Romania who 
obtained a licence as pilot (1916) and the second in the world. 
He participated at the Second Balkan War and the First World 
War as pilot and as doctor. His studies were presented at inter‑
national congresses. He had a beautiful military career, he was 
appreciated both in our country and abroad and this article by 
the documents found in the Romanian Military Archives stand 
as testimony. 
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Medicina aeronautică urmând dezvoltarea aviației şi‑a conturat domeniul 
propriu, ca specialitate medicală unanim recunoscută, fiind în strânsă 
legătură cu biologia, psihologia, pedagogia fizică, chimia şi chiar cu 
matematica, radioelectronica, cibernetica, aerodinamica, construcția de 
avioane2.

Domeniul specific al medicinei aeronautice, îl constituie studierea, 
în simulatoare şi în condiții reale, a factorilor de zbor – accelerațiile, 

1 Dr., Serviciul Istoric al Armatei.
2 Fl. Uleu, „Preocupări actuale în medicina aeronautică şi perspective pentru medicul de 

unitate”, în Studii şi cercetări de medicină şi pshihologie aeronautică şi spaţială, Culegere 
de articole şi comunicări. Material bibliografic şi documentar (1976–1980), Centrul de 
Medicină Aeronautică Bucureşti, Tipografia M.Ap.N, Bucureşti, 1987, pp. 177–178.
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hipobarismul, hipoxia, hipotermia şi hipertermia, radiațiile – a influenței 
lor stresante asupra organismului, a posibilităților de adaptare la aseme‑
nea solicitări care, în timpul zborul ating limitele rezistenței umane3.

De asemenea, medicina aeronautică studiază şi propune mijloa‑
cele tehnice şi medicale de protecție a sănătății personalului navigant, 
recurgându‑se la examene clinice şi de laborator din toate specialitățile 
medicale. În acest mod se apreciază starea de sănătate, compatibilitățile şi 
incompatibilitățile pentru zbor ale personalului navigant, în vederea asi‑
gurării unei depline securități a zborului4.

O personalitate care s‑a distins în activitatea de organizare şi cercetare 
medico‑aeronautică, de popularizare a medicinii aeronautice româneşti şi 
de educație sanitară medico‑aeronautică a fost dr. Victor Anastasiu „crea‑
torul şcolii româneşti de medicină aeronautică, întemeietorul serviciului 
sanitar aeronautic5 şi al Centrului medical aeronautic6. Sub conducerea sa 
au fost efectuate primele studii asupra personalului aeronavigant în tim‑
pul zborului. A fost primul medic brevetat pilot din România (1916) şi al 
doilea din lume7. Patriot înflăcărat, a participat la primul război mondial în 
dublă ipostază, de medic şi pilot. Are numeroase lucrări de medicină aero‑
nautică, unele prezentate la congresele internaționale (1921–1938). A fost 
membru în diferite societăți din țară şi din străinătate8 şi expert tehnic la 
Liga națiunilor, în secția aeronautică, pentru probleme sanitare de aviație. 
3 Ibidem, p. 178.
4 Ibidem.
5 În calitate de medic şef al Aeronauticii a primit „însărcinarea de a rezolva problema 

selecției şi controlului medical al personalului aeronavigant. În acest scop, el a vizitat 
timp de trei luni centrele medicale aeronautice din Anglia, Franța, Italia, după care a 
făcut propuneri privind organizarea serviciului sanitar al aeronauticii şi modul de 
examinare a personalului aeronavigant”. Cf. C. Ionescu, „Contribuția românească 
la progresul medicinei aeronautice (până la 23 august 1944)”, în Studii şi cercetări de 
medicină şi pshihologie aeronautică şi spaţială, Culegere de articole şi comunicări. Material 
bibliografic şi documentar (1976–1980), Centrul de Medicină Aeronautică Bucureşti, 
Tipografia M.Ap.N, Bucureşti, 1987, pp. 231–232.

6 Prin Decizia ministerială nr. 466 din 6 august 1920 au fost aprobate „Instrucțiuni pentru 
funcționarea Serviciului Sanitar al Aeronauticii Militare” şi înființarea Centrului 
Medical Aeronautic, publicate în „Monitorul Oficial” nr. 111 din 21 august 1920 (n.n.).

7 După francezul J. Raymond.
8 „A fost ales membru al Societății de medicină aeronautică din Paris, al celei similare 

din Madrid, membru de onoare al Asociației amicilor aviației sanitare din Paris”. Cf. 
Colonel dr. Cornel Petre Bratila, colonel dr. Teofil Oroian, Colonel dr. Dumitru Dobre, 
Personalităţi ale medicinei militare româneşti, Editura Romcartexim, Bucureşti, 1999, 
p. 13.
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Întrevăzându‑i perspectivele de viitor, a susținut cu entuziasm dezvoltarea 
aviației sanitare în țara noastră”9.

Victor Anastasiu s‑a născut la Huşi, plasa Hoceni, jud. Fălciu, la 5 
octombrie 1886, ca fiu al lui Constantin şi al Elisabetei. 

La 11 ianuarie 1925 s‑a căsătorit cu domnişoara Lola Popescu din 
Piteşti, din căsătorie rezultând singurul lor copil – Liliana, născută la 20 
iulie 1926.

Foto: Victor Anastasiu, în uniformă de colonel 
(Fototeca Serviciului Istoric al Armatei)

A absolvit Liceul Național din Iaşi „complet şi examenul de capa‑
citate”, Facultatea de Medicină Bucureşti şi Institutul Medico‑Militar 
(1905–1911 – admis la Cursurile speciale pentru medici militari în baza 
Deciziei Ministeriale nr. 323/1905), precum şi Şcoala de Pilotaj din 
Bucureşti, obținând Brevetul de pilot nr. 82 din 9 martie 191610. Pe timpul 
9 C. Ionescu, art. cit., p. 239.
10 Arhivele Militare Române (în continuare A.M.R.), Fond Memorii Bătrâni, litera A, 

generali, dosar nr. crt. 14, f. 1; vezi şi Valeriu Avram, Istoria aeronauticii militare române 
1910–1916, Tiparg, f.l., 2003, p. 205.
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studiilor i s‑a conferit Medalia Jubiliară „Regele Carol I” (prin Înaltul 
Decret nr. 5384/1905).

La 1 decembrie 1911, în baza Înaltului Decret nr. 4061/1911, a fost îna‑
intat la gradul de medic sublocotenent şi repartizat la Regimentul „Matei 
Basarab” nr. 3511.

În „Foaia calificativă”, în care îi era apreciată activitatea din primul an 
de carieră, comandantul regimentului, colonelul Simionescu, consemna: 
„se prezintă bine, ținuta corectă şi aspect foarte plăcut. Foarte sănătos 
şi foarte rezistent, poate rezista greutăților unei îndelungate campanii. 
Încalecă, trage cu armele. Inteligență vie şi prea bună judecată. Posedă 
cultură profesională, dobândită în institut pe care caută a o ține la curent şi 
a o completa cât mai bine. Caută a se aplica cât mai mult la instrucția mili‑
tară sanitară pentru conducerea serviciului medical, la un corp de trupă.

Pe teren caută să‑şi dea seama de legăturile serviciului sanitar, cu acți‑
unile trupei. Citeşte harta. Îi place serviciul militar şi e bine îndrumat pe 
această cale. Temperament vioi, cu multă voință şi foarte energic. A luat 
parte cu Batalionul 1 (detaşat Ostrov) la toate exercițiile de aplicație asupra 
marşurilor şi luptelor executate de regiment, în care a condus cu destulă 
pricepere serviciul său medical, pe tot timpul concentrării regimentului la 
Cernavodă. Cu bună educație militară, disciplinat şi prea bine pătruns de 
sentimentul datoriei. Are bine accentuat simțul onoarei şi spiritul său mili‑
tar, pe bună cale de a se completa. Demn, devotat serviciului şi cu prea bună 
conduită. Activ şi cu multă putere de muncă. Se ocupă serios, cu stăruință 
şi multă răbdare de formația şi şcoala agenților sanitari ai batalionului 
său. Este medicul Batalionului 1 din regimentul care se găseşte detaşat 
la Ostrov, unde îndeplineşte şi funcția de medic al garnizoanei. Ambele 
aceste funcții le îndeplineşte în mod foarte conştiincios, iar batalionul 
său a fost bine păzit de bolile ce bântuie localitatea ocupată. În definitiv, 
medicul sublocotenent Anastasiu este bine dotat cu însuşiri militare, care 
îl ajută a deveni un prea bun medic militar”12.

Comandantul Brigăzii 18 Infanterie nota, la rândul său, „medicul sub‑
locotenent Anastasiu este un eminent medic militar din toate punctele de 
vedere. Iubeşte cariera militară şi posedă perfecte aptitudini. Disciplinat, 
activ, conduită prea bună. Merită să înainteze” (să avanseze în grad – n.n.)13.
11 A.M.R., Fond Memorii Bătrâni, litera A, generali, dosar nr. crt. 14, f. 2.
12 Ibidem, f. 4.
13 Ibidem.
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Medicul şef al Diviziei 9 Infanterie informa: „medicul sublocotenent 
Anastasiu Victor a obținut titlul de doctor în medicină la 1 decembrie 
1911. Fiind încă tânăr are nevoie de multă experiență spre a‑şi completa 
cunoştințele generale şi medicale. Fiind dotat cu inteligență, bunăvoință 
şi putere de muncă, cred că va deveni un bun medic militar”14.

Activitatea desfăşurată i‑a fost răsplătită prin conferirea, în baza 
Înaltului Decret nr. 1607/1911, Medaliei „Bărbăție şi Credință” clasa a II‑a.

La 1 aprilie 1913, în baza Înaltului Decret nr. 235/1913, a fost avansat 
la gradul de locotenent şi mutat la Compania de Pompieri Bucureşti15.

Prin Înaltul Decret nr. 4609/1913, la 23 iunie, cu ocazia decretării 
mobilizării, a fost numit medic‑şef la Divizia 2 Cavalerie16. Comandantul 
marii unități aprecia favorabil participarea tânărului ofițer la prima con‑
flagrație din secolul XX, la care România a luat parte – cel de‑Al Doilea 
Război Balcanic. „A luat parte în Campania din 1913 ca medicul diviziei. 
A condus foarte bine şi am constatat multă energie şi dragoste la serviciu. 
Merită a înainta”17.

Participarea la campanie a fost recunoscută prin acordarea Medaliei 
„Avântul Ţării” (Brevetul nr. 1160 din 2 ianuarie 1914) „pentru că a luat 
parte la campania din 1913”, Medalia „Bărbăție şi Credință” clasa I (Înaltul 
Decret nr. 1295/1913) şi prin dreptul de a purta insigna „Pentru Campania 
din 1913” (Decizia Ministerială nr. 533 din 31 octombrie 1914)18.

A fost demobilizat la 1 septembrie prin Înaltul Decret nr. 5141/1913, 
revenind la Compania Pompieri Bucureşti. La 16 noiembrie a fost detaşat la 
Depozitul de Remontă Cislău, detaşare care va dura până la 1 februarie 191419.

Comandantul Companiei Pompieri Bucureşti nota în „Foaia califi‑
cativă” din 31 octombrie 1913: „bune aptitudini fizice, sănătos şi rezistent 
pentru a face campanie. Inteligent şi bună judecată. Posedă cultură profe‑
sională dobândită în Institutul Medico‑Militar şi Facultatea de Medicină 
din Bucureşti. Caută a se aplica cât mai mult la instrucțiunea militară sani‑
tară, pentru conducerea serviciului medical la un corp de trupă. Îi place 
serviciul militar şi e bine îndrumat pe această cale. Temperament vioi cu 

14 Ibidem.
15 Ibidem, f. 2.
16 Ibidem.
17 Ibidem, f. 5.
18 Ibidem, f. 1.
19 Ibidem, f. 2.
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multă voință şi foarte energic. Bună educație militară, disciplinat şi bine 
pătruns de sentimentul datoriei. Are bine accentuat simțul onoarei şi spi‑
ritul militar. Excelent camarad, plin de demnitate, devotat superiorilor şi 
serviciului. Conduită prea bună atât în serviciu cât şi în afară.

Activ, cu multă putere de muncă. Exact şi conştiincios în serviciu. S‑a 
ocupat serios şi cu stăruință de serviciul său ca medic al corpului, de sănă‑
tatea oamenilor şi de igiena localurilor cazărmilor. A aplicat cu inteligență 
măsurile sanitare, astfel că starea oamenilor nu a lăsat nimic de dorit. S‑a 
ocupat serios cu şcoala în corp a infirmierilor şi brancardierilor. A contro‑
lat şi supravegheat cu scrupulozitate alimentația oamenilor. Este serios, 
bun şi drept cu inferiorii săi”. În concluzie „medicul locotenent Anastasiu 
Victor, este un excelent medic militar, care dacă va continua a servi în ace‑
leaşi bune condiții şi în viitor ca până în prezent, va merita a înainta în 
ordinea înscrierii în anuar, când va avea vechimea cerută în grad pentru a 
putea fi propus la înaintare”20.

Comandantul Brigăzii 4 Artilerie contrasemna: „medic militar foarte 
bun care şi‑a îndeplinit serviciul cu mult devotament şi multă pricepere”21.

Şi în anul următor, locotenentul medic Victor Anastasiu se va bucura 
de aceleaşi bune aprecieri: „şi‑a menținut aceleaşi bune aptitudini fizice 
avute în trecut, fiind rezistent pentru a face o nouă campanie, la partea 
activă. Este inteligent şi cu o bună judecată. Foarte capabil în meseria sa 
ca medic militar, pe care o practică cu o deosebită pricepere şi multă com‑
petență. Devotat serviciului şi superiorilor săi. Supus şi foarte disciplinat. 
Educație militară îngrijită. Conduită foarte bună. Exact şi neobosit în ser‑
viciu. Are simțul onoarei şi al datoriei precum şi curajul şi răspunderea 
actelor sale. Bun camarad. Energic şi cu autoritate față de inferiorii săi şi 
în serviciul său. A îndeplinit serviciul în condiții bune, îngrijind cu atenție 
de sănătatea oamenilor din Companie şi de starea igienică a localurilor, 
precum şi de hrana oamenilor. S‑a ocupat serios de şcoala infirmierilor şi 
a brancardierilor, rezultatul fiind foarte mulțumitor”. În concluzie „este un 
excelent medic militar din toate punctele de vedere, care dacă va continua 
a servi în viitor, după cum a servit până în prezent, va merita a înainta în 
ordinea înscrierii în Anuarul Armatei, când va îndeplini şi celelalte condiții 
de stagiu şi vechime în grad, pentru a putea fi propus la înaintare în grad”22.
20 Ibidem, f. 6.
21 Ibidem.
22 Ibidem, f. 7.
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La rândul său comandantul Brigăzii 4 Artilerie constata „se prezintă 
bine. Bune aptitudini. Serveşte cu zel, pricepere, pune mult interes în îngri‑
jirea oamenilor”23.

Medicul‑şef al Diviziei 4 Artilerie, locotenent‑colonel medic Firu 
Constantinescu, aprecia că este un „medic militar pătruns de simțul dato‑
riei, îşi îndeplineşte foarte bine serviciul său. Are toate aptitudinile unui 
bun medic militar şi îşi dă toată silința pentru a fi în curent cu progresele 
medicinii”24.

În conformitate cu Ordinul Ministerului de Război nr. 11162/1914, în 
perioada 20 octombrie 1914 – 1 martie 1915, va fi detaşat la Batalionul 1 
Pionieri25, unde va fi apreciat ca „sănătos, poate face campanie. Ofițer sanitar 
cult, foarte sârguitor şi priceput. Şi‑a îndeplinit serviciul în mod ireproşabil 
şi regret că a plecat de la acest corp. Va merita să înainteze excepțional”26.

Comandantul Companiei Pompieri Bucureşti, nota la 31 octombrie 
1915, „a menținut aceleaşi bune aptitudini fizice ce a avut şi în trecut, fiind 
sănătos şi rezistent pentru a face o nouă campanie, la partea activă. Este 
inteligent şi cu o bună judecată. Capabil în meseria sa ca medic militar, 
pe care o practică cu o deosebită pricepere şi competență. Devotat servi‑
ciului şi superiorilor săi. Supus şi disciplinat. Educația militară îngrijită. 
Conduită bună. Exact şi neobosit în serviciu. Are simțul onoarei şi al 
datoriei dezvoltat. Are curajul şi răspunderea actelor sale. Bun camarad. 
Energic şi cu autoritate față de inferiorii săi şi în serviciul său. A îndeplinit 
serviciul în condiții bune, îngrijind cu atenție de sănătatea oamenilor din 
Companie şi de starea igienică a localurilor, precum şi de hrana oamenilor. 
[...] S‑a ocupat serios de Şcoala infirmierilor şi a brancardierilor din corp, 
rezultatul fiind foarte mulțumitor”. În concluzie, „este un excelent medic 
militar din toate punctele de vedere, care dacă va continua şi în viitor a 
servi ca şi până acum, va merita a înainta în ordinea înscrierii în anuarul 
armatei, când va îndeplini şi celelalte condiții de stagiu şi vechime în grad, 
pentru a putea fi propus la înaintare”27.

19 noiembrie 1915. Medicul şef al Diviziei 4 Artilerie, locotenent‑colo‑
nel medic Firu Constantinescu, aprecia pe linie de specialitate că „medicul 

23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Ibidem, f. 2.
26 Ibidem, f. 8.
27 Ibidem, f. 9.
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locotenent Anastasiu Victor este un foarte bun medic militar. Este însăr‑
cinat pe lângă serviciul său şi cu serviciul medical de la Corpul de Aviație 
de la Băneasa. Se achită de ambele în mod conştiincios. Nu lasă nimic de 
dorit din punct de vedere tehnic”28.

Activitatea desfăşurată i‑a fost recunoscută prin conferirea „Crucii 
«Meritul Sanitar»” clasa a II‑a, conform Înaltului Decret nr. 2599/191529.

În baza Ordinului Ministerului de Război nr. 23709/1916, începând cu 
1 aprilie, va fi detaşat la Corpul de Aviație. La această unitate va fi mobilizat 
prin Înaltul Decret nr. 2784/1916, de la 16 august30.

La 1 noiembrie va fi avansat la gradul de căpitan în baza Înaltului 
Decret nr. 3064/1916.

Activitatea desfăşurată în perioada 15 august–15 noiembrie 1916, a 
fost apreciată de comandantul Corpului de Aviație, maiorul Rujinski. „Ca 
medic, locotenent Anastasiu Victor a arătat mult devotament în îngriji‑
rea bolnavilor şi are frumoase cunoştințe profesionale. [...] Ca aviator a 
dat dovadă de mult curaj şi devotament. Atunci când aviația era lipsită 
de aparate moderne, de piloți şi când nevoia supravegherii Dunării în 
urma luptei de la Turtucaia era aşa de imperios cerută, locotenent medic 
Anastasiu s‑a oferit şi a executat numeroase recunoaşteri în Bulgaria, în 
sectorul Rusciuk‑Şiştov, cu un aparat Farman F.40 vechi, aducând infor‑
mații prețioase. În cursul uneia din aceste recunoaşteri, fiind atacat de un 
avion inamic, a fost rănit31 când a fost evacuat la spital. Nu am de adus 
decât laude acestui medic, care fără să fie obligat, şi‑a oferit serviciile avi‑
ației, atunci când aveam mai mare nevoie de ele, ceea ce nu au făcut‑o alți 
aviatori vechi”32.

Prin ordin al Marelui Cartier General – Serviciul Aviatic a fost transfe‑
rat la Grupul 2 Aeronautic, de la 1 mai 1917, ca medic pilot33. La 1 septembrie 
a fost avansat la gradul de maior.

Comandantul grupului caracteriza activitatea desfăşurată de medi‑
cul pilot, în perioada 1 noiembrie 1916–1 aprilie 1918, în termeni elogioşi. 
„Sănătos, rezistent, poate suporta greutățile campaniei. Nu cunosc cultura 
28 Ibidem.
29 Ibidem, f. 1.
30 Ibidem, f. 9.
31 Vezi şi Valeriu Avram, Aeronautica Română în Războiul de Întregire Naţională (1916–1919), 

Editura Militară, Bucureşti, 2012, pp. 83–84.
32 A.M.R., Fond Memorii Bătrâni, litera A, generali, dosar nr. crt. 14, f. 10.
33 Ibidem, f. 2.
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profesională de medic a acestui ofițer, judecând însă starea sanitară a uni‑
tăților acestui grup, aflate până la 40 km de grup, după munca ce depune în 
aceste momente când epidemiile bântuie, fără a atinge oamenii grupului, 
trebuie să deduc forțamente că este un medic bun. Este şi pilot. Primul 
medic pilot din ţara noastră, dar şi singurul (s.n.) Pe front în escadrila de la 
începutul Campaniei a adus servicii excelente, zburând în Dobrogea, în 
Bulgaria şi în Transilvania. În timpul unei recunoaşteri în Bulgaria a fost 
atacat de un avion de vânătoare german şi rănit la braț. A continuat totuşi 
misiunea sa. În urma unui accident de aterizare între Tecuci şi Bârlad a 
avut piciorul fracturat şi a stat mult timp în spital. A reluat acum serviciul 
şi în curând va relua şi zborul. [...] Îi prevăd o carieră strălucită”34.

Comandantul Aviației, maiorul aviator Fotescu, menținea aprecierile 
comandantului său. „A arătat multă bunăvoință şi pricepere în îngrijirea 
oamenilor şi a ofițerilor, astfel încât starea sanitară nu a lăsat niciodată de 
dorit. Din punct de vedere al cunoştințelor profesionale cred că vor fi foarte 
bine apreciate de şefii săi de specialitate. Ca pilot a fost ataşat la Escadrila 
F 7 pe timpul luptelor de pe Argeş, executând numeroase recunoaşteri, îna‑
poindu‑se de multe ori cu aparatul ciuruit de gloanțe. Plecând cu avionul 
de la Brăila pentru a‑i face mici reparații la Bârlad, a avut un accident care 
a avut ca urmare internarea în spital”35, propunând înaintarea în gradul 
următor „la excepțional”.

Inspectoratul Aeronauticii a întocmit o „Foaie calificativă recapi‑
tulativă de la 15 august 1916 până la 31 martie 1918” pentru a sintetiza 
activitatea desfăşurată de Victor Anastasiu, pe care o redăm integral. „La 
decretarea mobilizării îndeplinea serviciul de medic şi pilot. Ca medic s‑a 
achitat în mod foarte conştiincios de însărcinările sale devotându‑se îngri‑
jirii oamenilor a căror stare sanitară nu a lăsat niciodată de dorit. Ca pilot 
s‑a remarcat prin mult curaj şi devotament executând misiuni de recu‑
noaşteri şi bombardări aeriene în Bulgaria, aducând informații prețioase 
şi fiind rănit într‑una din recunoaşteri. A luat parte activă la luptele de 
pe Argeş cu aparatul lovit de gloanțe. Fiind nevoit să îşi aducă aparatul 
în zbor de la Brăila la Bârlad pentru a i se face oricare reparații a avut 
un grav accident care a avut ca urmare internarea sa în spital, pe care l‑a 
părăsit nefiind complet restabilit, astfel că mai are nevoie încă de îngrijiri. 
Aceasta l‑a împiedicat de a zbura, nu însă de a‑şi face serviciul ca medic 
34 Ibidem, f. 11.
35 Ibidem.
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la Grupul 2 Aeronautic ale cărui unități erau împrăştiate pe tot frontul 
Armatei I, luând toate măsurile pentru a împiedica apariția epidemiilor 
ce bântuie. A organizat un spital la Tecuci36 pentru aviație care a funcți‑
onat în excelente condiții atrăgând laudele M.S. Regina cu ocazia vizitei 
ce a făcut acestui spital. După terminarea operațiilor a fost numit medic 
şef în Comandamentul Armatei, continuând a arăta aceeaşi bunăvoință 
şi devotament. Pentru meritele sale ca aviator a fost decorat cu Steaua 
României cls. V şi Coroana României cls. IV cu panglica Virtutea Militară, 
iar ca medic cu ordinul Regina Maria cls. II. Este propus la înaintare pen‑
tru gradul de medic locotenent‑colonel la excepțional asupra legii asupra 
înaintărilor în armată”37.

La 1 iulie 1918 va fi numit medic‑şef al Comandamentului Aeronauticii 
şi demobilizat conform Înaltului Decret nr. 1010/1918. La 28 octombrie va 
fi din nou mobilizat38.

În această perioadă „s‑a ocupat îndeaproape de toate chestiunile 
referitoare la serviciul său, organizând serviciul sanitar la toate unitățile 
aeronautice pe care le‑a inspectat deseori, convingându‑ne de bunul mers. 
Se ocupă cu mult devotament de starea sanitară a oamenilor şi s‑a ocupat 
pentru luarea tuturor măsurilor pentru combaterea epidemiilor ce ame‑
nința trupa nu destul de bine hrănită şi în mare parte lipsită de efecte de 
îmbrăcăminte”, fiind propus la înaintare în grad „la excepțional”39.

Comandantul Aeronauticii aprecia, la rândul său, că „medicul maior 
Anastasiu Victor îndeplineşte cu foarte multă pricepere şi energie, funcția 
de medic şef al Aeronauticii. Este un bun pilot şi în timpul campaniei a 
dat probe însemnate de valoarea sa. A fost şi grav rănit. Evoluția militară 
aleasă, sârguitor, priceput, devotat serviciului şi şefilor săi. Cultura gene‑
rală întinsă, cea profesională, după rezultatele obținute este la înălțimea 
cerințelor moderne”, menținând „propunerea de înaintare la gradul de 
medic locotenent‑colonel în mod excepțional40.

În funcția de medic‑şef al Comandamentului Aeronauticii a continuat 
„a se ocupa îndeaproape de toate chestiunile sanitare, cu privire la uni‑
tățile comandamentului. De asemenea şi cu chestiunile de aeronautică. 

36 Vezi şi C. Ionescu, art. cit., p. 231.
37 A.M.R, Fond Memorii Bătrâni, litera A, generali, dosar nr. crt. 14, f. 12.
38 Ibidem, f. 2.
39 Ibidem, f.13.
40 Ibidem.
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Este foarte conştiincios şi devotat serviciului şi continuă a merita notele 
elogioase ce i s‑au dat până acum”41.

Pentru bravura dovedită în Primul Război Mondial, lui Victor 
Anastasiu i s‑au conferit Ordinele „Steaua României” cu Spadă în grad de 
cavaler, cu panglică de Virtute Militară pentru „bravură şi devotament ca 
pilot” (Înaltul Decret nr. 10675/1916 publicat în „Monitorul Oficial” nr. 225 
din 29 decembrie 1916) şi „Coroana României” cu spade în grad de ofițer 
cu panglică de Virtute Militară (Înaltul Decret nr. 1137 din 3 octombrie 
1917), Ordinul „Regina Maria” clasa a II‑a, Ordinul „Sf. Stanislas” clasa 
I cu spade (Brevet nr. 1094 din februarie 1918) şi „Legiunea de Onoare” 
franceză42.

Directorul Superior al Aeronauticii, colonelul Rujinski, nota la 31 
octombrie 1919, că „medicul maior Anastasiu Victor îndeplineşte cu foarte 
multă pricepere funcția de medic şef al aeronauticii. Este pilot, având astfel 
marele avantaj de a putea cunoaşte atât starea sufletească a piloților, cât şi 
starea lor fizică. În cursul toamnei 1919, a fost trimis în străinătate, în Italia 
şi Franța, pentru a vizita centrele medicale experimentale ale aeronauticii. 
La înapoiere a înaintat un memoriu foarte documentat şi caută cu toată 
energia de a pune în practică cele mai noi metode pentru controlul pilo‑
ților, întrebuințate în centrele medicale aeronautice din Italia şi Franța. 
Educație militară aleasă, sârguitor, priceput şi devotat serviciului. Cultura 
generală întinsă. Cea profesională la înălțime căutând a fi la curent cu tot 
ce este nou”43.

Inspectorul Tehnic şi Directorul Superior al Aeronauticii, colonelul 
Rujinski, consemna la 31 octombrie 1921: „maiorul medic Anastasiu Victor 
este de la începutul carierei sale în Aeronautică, mai întâi ca medic, apoi 
ca pilot aviatic şi medic, în timpul campaniei a luat parte şi a adus servi‑
cii frumoase şi ca medic şi ca pilot. Acum este şeful Serviciului Medical 
al Aeronauticii pe care îl conduce cu multă competență fiind şi pilot şi 
medic. Are o cultură frumoasă şi practică medicală bună. A făcut studii 
psiho‑fiziologice asupra aviatorului şi a scos la lumină o broşură intitu‑
lată „Omul zburător”, studiu medico‑aeronautic, în care tratează omul în 
aviație. Examinarea medicală metodică a personalului navigant în aviație. 
Psiho‑fiziologia aviatorului. A luat parte la Congresul internațional de 
41 Ibidem, f. 14.
42 Ibidem, f. 1.
43 Ibidem, f. 15.
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navigație aeriană44, Secția medico‑fiziologică, unde s‑a remarcat în discu‑
țiile care au avut loc. Cu această ocazie a înaintat o foarte interesantă dare 
de seamă. Ofițer şi medic de valoare îl caracterizez că merită a înainta la 
excepțional”45.

În anul următor se bucură de aceleaşi frumoase aprecieri. „Medicul 
maior Anastasiu Victor continuă a fi acelaşi element de valoare şi indis‑
pensabil aeronauticii. Pilot şi medic a avut posibilitatea de a face studiul 
psiho‑fiziologic al aviatorului. Are frumoase lucrări în această chestiune. 
Ca medic este foarte bun, corect şi intransigent în constatările făcute la 
examinarea piloților. Foarte bun camarad, demn şi cu autoritate. Ofițer cu 
o cultură generală frumoasă, inteligent şi muncitor”46.

La 21 martie 1923, în conformitate cu Înaltul Decret nr. 1657/1923, a 
fost înaintat la gradul de locotenent‑colonel47.

Principele Carol, în calitatea sa de Inspector General al Aeronauticii, 
nota, „ca şi în trecut a continuat a conduce serviciul său cu aceeaşi râvnă 
şi aceeaşi pricepere. A continuat a organiza stațiunea medicală a aviației, 
care a şi primit de la guvernul francez dreptul de a examina pe piloți 
pentru a naviga: termen internațional. Sunt foarte mulțumit de serviciile 
sale48. [...] Foarte inimos şi activ, toate rapoartele lui au propus măsuri 
judicioase care au folosit mult la menținerea bunei stări sanitare. Ca şef 
al Serviciului Sanitar s‑a ocupat de aproape de îndrumarea şi pregăti‑
rea personalului său. Fiind singurul medic specializat în chestiunile de 
medicină în legătură cu aeronautica este un element prețios49. [...] Îşi 
menține antrenamentul ca aviator şi ca medic. Starea sanitară a trupei a 
fost foarte bună, grație controlului perfect ce l‑a făcut acest perfect ofițer. 
S‑a distins la congrese internaționale. Am fost totdeauna cu desăvârşire 
mulțumit de toate serviciile sale. Se ocupă cu râvnă de Monumentul 
Aviatorilor”50.
44 „Prof. dr. Charles‑Richet Robert (1850–1935) a remarcat la Primul congres internațional 

de navigație aeriană de la Paris (1921), faptul că colectivul condus de mr.dr. Victor Anastasiu 
a efectuat pentru întâia oară în lume studii asupra personalului aeronavigant chiar în timpul 
zborului (s.n.), în timp ce în alte țări studiile se rezumau la probe în camerele de joasă 
presiune”. Cf. C. Ionescu, art. cit., p. 238.

45 A.M.R., Fond Memorii Bătrâni, litera A, generali, dosar nr. crt. 14, f. 16.
46 Ibidem, f. 17.
47 Ibidem, f. 2.
48 Ibidem, f. 18; la 31 octombrie 1923.
49 Ibidem, f. 19; la 31 octombrie 1924.
50 Ibidem, f. 20.
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Inspectorul General al Aeronauticii, generalul Rudeanu, nota la 31 
octombrie 1926: „Sănătos, rezistent, apt pentru război. Foarte cult, spe‑
cializat pentru chestiunile de medicină aeronautică. Foarte bun ostaş. 
Cunoaşte foarte bine organizarea şi funcționarea serviciului sanitar la 
aeronautică în special şi la armată în general. Educația sa militară este 
cu totul ireproşabilă. Serviciul şi‑l îndeplineşte cu o competență şi râvnă 
deosebită. Îndrumă cu mult tact şi metodă pe subalterni. Iubeşte trupa şi 
o îngrijeşte neobosit. A scris diferite articole pentru „Revista Aeronautică”, 
pe care o sprijină prin cultura deosebită şi puterea de muncă statornică ce 
are. Este extrem de devotat aeronauticii pe care o înțelege şi o iubeşte în 
mod deosebit. Fiind un element de valoare excepțională din toate punc‑
tele de vedere îl propun cu toată convingerea a fi înaintat medic colonel 
la alegere”51.

Generalul Rudeanu, în „Foaia calificativă” din 31 octombrie 1927, con‑
semnează că „în anul acesta a fost trimis la Congresul Internațional de 
Aeronautică de la Roma. Misiune de care s‑a achitat foarte bine. Element 
de o valoare excepțională pentru aeronautică în specialitatea ce are de 
medic”52.

Iar la 31 octombrie 1928, notează că „a urmat să conducă Serviciul 
Sanitar al Aeronauticii cu acelaşi zel şi aceeaşi destoinicie. Orele libere ce 
are şi le consacră cu multă bunăvoință în interesul chestiunilor de cultură 
generală aviatică şi pentru a sprijini aeronautica, astfel s‑a ocupat şi se 
ocupă cu multă râvnă de Monumentul Aviatorilor”53.

Prin Înaltul Decret nr. 980/1930 este avansat la gradul de colonel 
medic, cu vechimea de la 1 octombrie 192954.

În aprecierea de serviciu întocmită la 31 octombrie 1929, de data aceasta 
de şeful Serviciului Sanitar al Aeronauticii, general medic Negoescu, este 
consemnat: „sănătos, având rezistență de a suporta greutățile unei campa‑
nii. Educația militară desăvârşită, pătruns de simțul datoriei. Specializat 
în chestiunile de medicină în legătură cu aeronautica, caută prin toate 
mijloacele şi profită de toate cazurile pentru a ține la curent cu toate ches‑
tiunile în legătură cu această specialitate, în care scop a luat parte anul 
acesta la Congresul Internațional ținut la Paris. [...] În urmă s‑a ocupat 

51 Ibidem, f. 21.
52 Ibidem, f. 22.
53 Ibidem, f. 23.
54 Ibidem, f. 2.
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îndeaproape cu organizarea şi punerea în stare de funcționare a Centrului 
Medical Aeronautic de la Pipera, căutând a‑l dota cu toate cele necesare 
pentru o bună şi completă examinare a personalului navigant, depunând 
foarte multă energie şi un zel deosebit. Este un medic militar distins, aduce 
reale foloase în special aeronauticii şi armatei în general”55.

Şi generalul Gorski, Inspectorul General al Aeronauticii, apreciază că 
medicul locotenent‑colonel Anastasiu Victor a dat dovadă „de competență 
şi muncă rodnică”56.

Şeful Serviciului Sanitar al Aeronauticii, generalul medic Dimitriu, 
nota, la 31 octombrie 1930, despre activitatea lui Victor Anastasiu: 
„medic‑colonel cu o cultură profesională foarte întinsă, medic şi pilot, a 
adus mari servicii aviației în marele război. Şi‑a format o frumoasă specia‑
litate în ştiința medicală aplicată la aviație, a participat la multe congrese 
de aviație sanitară, făcând importante comunicări care au făcut să strălu‑
cească numele de român. Conduce cu multă competență Centrul Medical 
Aeronautic unde se tratează bolnavii celor 2 unități de la Pipera şi exami‑
nează piloții din întreaga armată şi din instituțiile aviatice civile. Şi‑a creat 
prin cunoştințele căpătate în cursul carierei sale o reputație binemeritată, 
bine apreciată în țară şi în străinătate. E profesor de aviație sanitară la 
şcoala specială sanitară”57.

Generalul Gorski, Inspectorul General al Aviației, aprecia că „medicul 
colonel dr. Anastasiu Victor continuă a depune aceeaşi muncă pricepută 
şi devotată atât la Centrul Medical al Aeronauticii, cât şi în examinarea 
şi controlul aptitudinilor de zbor ale aviatorului. S‑a pus în evidență şi 
anul acesta la congresele internaționale pentru aviație cu specialitatea 
sanitară”58.

Iar Inspectorul Tehnic al Serviciului Sanitar al Armatei concluziona: 
„foarte bun medic colonel specializat în medicina aplicată aviației. Cred că 
este cel mai competent medic din acest punct de vedere”59.

Şeful Serviciul Sanitar al Aeronauticii aprecia, la 31 octombrie 1931, 
că medicul colonel Anastasiu „a reuşit în acest an să completeze, să pună 
pe cale de lăudat toate serviciile Centrului Medical, pe care‑l conduce cu 

55 Ibidem, f. 24.
56 Ibidem.
57 Ibidem, f. 25.
58 Ibidem.
59 Ibidem.
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multă competență şi destoinicie”, iar Inspectorul General al Aeronauticii 
concluziona: „mențin elogioasele note ce i‑am dat până acum. Mă unesc 
cu aprecierile şefilor săi. Având pregătirea necesară şi cunoscând pilotajul 
este cel mai indicat a controla din punct de vedere medical, aptitudinile de 
zbor a personalului navigant. S‑a achitat în mod lăudabil de toate însăr‑
cinările sale”60.

La 1 octombrie 1932 a fost numit şeful Serviciului Sanitar al 
Subsecretariatului de Stat al Aerului.

Subsecretarul de Stat al Aerului, Radu Irimescu, considera, la 31 
octombrie 1932, „pe medicul colonel Anastasiu ca un element de reală 
valoare pentru aeronautică. Ca vechi zburător eminamente pregătit pentru 
serviciul în această armă”61.

De la acest înalt nivel, la 31 octombrie 1933, se continuau excelentele 
aprecieri. „Medicul colonel Anastasiu Victor s‑a dovedit ca şeful Serviciului 
Sanitar din Subsecretariatul de Stat al Aerului cu totul pregătit pentru 
importantul post ce ocupă. A dat o deosebită atenție atât selecționării, 
cât şi controlării din punct de vedere medical, al personalului navigant. 
Şi‑a îndeplinit cu deosebită competență însărcinarea de director general 
al Casei de Asigurare a Aeronauticii pe care a creat‑o şi organizat‑o. Ofițer 
distins care merită să fie pus în valoare în postul ce‑l ocupă să lucreze în 
interesul superior al Aviației Române”62.

La 31 octombrie 1934 se aprecia că medicul colonel Anastasiu Victor 
este „adânc cunoscător al chestiunilor medicale în legătură cu aeronau‑
tica, a asigurat funcționarea serviciului în perfecte condiții. Conducerea 
Centrului Medical de Aviație pe care l‑a înființat şi organizat este demnă 
de laudă, cu toate lipsurile de care acest centru suferă, nepunândui‑se la 
dispoziție mijloacele strict necesare. Medic distins şi ostaş desăvârşit s‑a 
identificat cu aeronautica, studiind necontenit şi realizând înfăptuiri de 
mare folos pentru asigurarea unui personal navigant cât mai perfect. Ca 
director al Casei de Asigurare s‑a remarcat prin ordinea, claritatea şi per‑
fecta organizare pe care o conduce cu deosebită competență”63.

În anul următor, Directorul General al Aerului, generalul aviator 
Stoicescu, constata că „medicul colonel dr. Anastasiu a continuat aceeaşi 

60 Ibidem, f. 26.
61 Ibidem, f. 27.
62 Ibidem, f. 28.
63 Ibidem, f. 29.
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rodnică activitate confirmând aprecierea că este un element cu totul 
distins”64.

Inspectorul General al Serviciului Sanitar al Armatei întocmeşte, 
pentru anul 1936, o „Foaie calificativă tehnică” în care se arată că Victor 
Anastasiu „a fost chemat la Cursul de informații, seria I iulie, conform cu 
Directivele Generale de Instrucție nr. 600 ale Marelui Stat Major – Secția 
V (Instrucție – n.n.) din 1936 şi din lucrările executate şi discuțiile urmate 
reiese că ofițerul posedă cunoştințe suficiente de conducerea serviciului 
sanitar la marile comandamente, apreciază situația tactică just, planul de 
funcționare a serviciului sanitar corespunde în general intențiilor şi con‑
cepției efective, bine şi judicios luate măsurile de evacuare şi spitalizare, 
expunere clară şi precisă”65.

Directorul General al Aerului, comandorul aviator Ramiro Enescu, 
în „Foaia Calificativă” întocmită la 31 octombrie 1936, afirma că „dom‑
nul colonel dr. Anastasiu a continuat a conduce Serviciul Sanitar al 
Aeronauticii. Activitatea sa în personalul navigant şi continuu în serviciul 
aeronauticii îl pune în situația de a soluționa cu deosebită competență 
problemele sanitare în legătură cu viața aeronauticii, pe care o înțelege ca 
unul care a trăit‑o sub toate formele. Această competență este animată, pe 
de altă parte, de dragostea de această armă. A scris şi imprimat în acest an 
lucrarea „Aviația Sanitară” prima lucrare în limba română, în acest gen, 
afirmând încă odată legătura sa cu aviația”, fiind propus să fie „admis la 
cursul de comandament”66.

Prin Înaltul Decret nr. 1446/1937, începând cu 1 aprilie, a fost desem‑
nat să conducă Direcția Sanitară din Ministerul Aerului şi Marinei.

Şi aici s‑a dovedit a fi „un ofițer bine conformat, sănătos, cu ținută 
corectă şi prezentabilă. Posedă întinse cunoştințe sanitare cu aplicație la 
aeronautică. Foarte inimos şi activ în serviciul de director al Serviciului 
Sanitar în minister, pe care l‑a organizat cu pricepere pentru aeronautică 
şi marină, animat de multă dragoste pentru aceste două arme. Bine educat 
milităreşte, îndrumă cu mult tact şi metodă pe subalterni”67.

Activitatea lui Victor Anastasiu la conducerea Direcției Sanitare 
a Ministerului Aerului va fi apreciată. „Dotat cu o cultură serioasă în 

64 Ibidem, f. 30.
65 Ibidem, f. 31.
66 Ibidem, f. 32.
67 Ibidem, f. 33.
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aviația sanitară pe care a organizat‑o, înființând un Centru medical de 
examene şi cercetări asupra aptitudinilor pe care trebuie să le posede 
ofițerii şi trupa navigantă. Este în curent cu ultimele date ştiințifice în 
această ramură şi este bine apreciat de medicii aviației din armatele 
străine. A scris şi publicat studii în specialitate. Bun conferențiar şi bine 
pregătit pentru a conduce Serviciul Sanitar al trupelor de aviație şi al 
comandamentelor”68.

A fost admis la Cursul de comandament pentru gradul de medic 
inspector al aviației, pe care l‑a absolvit în anul 1939.

La 31 octombrie 1938, Secretarul General al Ministerului Aerului 
şi Marinei, contraamiralul Gheorghiu, consemna „medicul colonel dr. 
Anastasiu Victor a îndeplinit şi în acest an funcția de director al Direcției 
Sanitare a Ministerului Aerului şi Marinei. Specializat şi vechi cunoscă‑
tor în chestiunile în legătură cu îngrijirea şi selecționarea personalului 
navigant de aeronautică, cunoscător în chestiunile de nevoi şi organizare 
reclamate de serviciu în comandamente şi aeronautică, nu a pregetat nici 
în acest an să pună toată râvna pentru a păşi şi mai departe din acest 
punct de vedere pe calea progresului. Stăruind necontenit pentru ținerea 
Centrului Medical de Aeronautică la înălțimea instituțiilor similare din 
străinătate, participând la congrese şi conferințe în țară şi străinătate, a 
arătat o străduință demnă de laudă pentru specialitatea sa în aeronau‑
tică, căreia de tânăr s‑a închinat. În Comisia de Asigurări şi Despăgubiri a 
Personalului Navigant a lucrat cu aceeaşi grijă ca şi în trecut pentru perso‑
nalul navigant. În fine, extinzându‑şi activitatea sa de organizare şi asupra 
Serviciului Sanitar în Marină a binemeritat şi din acest punct de vedere, 
făcând propuneri a căror realizare va aduce o ridicare de care se simțea 
nevoie. Medicul colonel dr. Anastasiu [...] din primele zile ale carierei sale 
s‑a dedicat şi a rămas, cu o credință neschimbată aeronauticii şi a activat 
în toate tărâmurile pentru înălțarea ei”, propunându‑l să susțină examenul 
pentru gradul de medic general69.

La 23 octombrie 1939 a fost trecut în cadrele de rezervă prin limită de 
vârstă, ca la 1 ianuarie 1946 să fie avansat la gradul de general în rezervă70.

Alte aspecte din activitatea medicului Victor Anastasiu: a partici‑
pat la construcția unui cărucior pentru cercetarea vederii stereoscopice 
68 Ibidem, f. 34.
69 Ibidem, f. 36.
70 Ibidem, f. 2.
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binoculare introdus încă din 192071; a condus prima teză de doctorat la 
Centrul medical aeronautic având ca subiect medicina aeronautică şi avi‑
ația sanitară72; a predat un curs interesant de „Igienă generală în aviație” la 
Şcoala de aviație de antrenament şi perfecționare de la Pipera73; a fost titu‑
larul Cursului de aviație sanitară la Şcoala Specială de Ofițeri Sanitari74; 
a fost colaborator al revistelor „Aeronautica Română”, „Aeronautica”, 
„Aviația” şi „Revista Sanitară Militară”75.

În ceea ce priveşte luna decesului sursele documentare diferă: 4 iulie 
197276, respectiv 4 august 197277 (în Bucureşti).

Centrul de medicină aeronautică a avut un rol deosebit în „selecția 
medicală a primilor candidați români pentru zborul cosmic. Laboratorul 
de psihologie al Centrului de medicină aeronautică şi‑a conturat metodo‑
logii şi a realizat aparatură de concepție proprie atât pentru investigarea 
psihologică în selecția şi în promovarea personalului navigant, cât şi de 
testare a candidaților cosmonauți”78.

În prezent Institutul Național de Medicină Aeronautică şi Spațială 
poartă numele „General doctor aviator Victor Anastasiu”79.

La Biblioteca Academiei Române se găsesc următoarele lucrări 
71 C. Ionescu, art. cit., p. 236.
72 Ibidem, p. 238.
73 Valeriu Avram, Istoria aeronauticii..., p. 158.
74 Colonel dr. Cornel Petre Bratila, colonel dr. Teofil Oroian, Colonel dr. Dumitru Dobre, 

op. cit., p. 13.
75 Ibidem.
76 Ibidem, p. 9.
77 http://ro.wikipedia.org/wiki/Victor_Anastasiu (26.04.2015);
 http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Victor_Anastasiu (26.04.2015)
78 Fl. Uleu, art. cit., pp. 178–179.
79 Reprezintă cea de‑a patra instituție medicală de profil din Europa. Este organizat 

în prezent prin Legea nr. 279/2001 şi are în principal următoarele competențe: 
efectuează selecția, expertiza medicală şi psihologică pentru personalul aeronautic 
militar şi civil şi eliberează documentele de certificare medicală; execută expertizarea 
medicală a personalului aeronautic care participă la misiuni speciale în țară şi 
străinătate; participă cu specialişti la investigarea evenimentelor de aviație militară 
şi civilă; organizează pregătirea medicală pentru obținerea competenței în disciplina 
medicină aeronautică şi spațială, conform legislației Ministerului Sănătății şi 
Familiei; desfăşoară activități de cercetare ştiințifică privind medicina aeronautică 
şi spațială; reprezintă România în relațiile internaționale în domeniul medicinii 
aeronautice şi spațiale; editează cursuri, manuale, cărți de specialitate; asigură 
asistența medicală primară şi de specialitate în conformitate cu Legea asigurărilor 
sociale de sănătate. Are sediul în Bucureşti, str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1. 
(https://ro‑ro.facebook.com/inmas.ro 26.04.2015).
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elaborate de medicul Victor Anastasiu: Tratamentul fistulelor patologice 
prin pasta cu subnitrat de bismut (Metoda Beck), Teză, Bucureşti, 1911, 30 
p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti), (cotă B.A.R. – II 26027); Omul 
zburător: cercetări medico‑aeronautice, Bucureşti, Editura Viața Românească, 
1921, 97 p., prefața de locotenent‑colonelul Andrei Popovici (cotă B.A.R. – 
II 65765); Aeroplanul, broşură, Bucureşti, Cartea Românească, 1924, 31 
p. (cotă B.A.R. – I 78404); Aviaţia sanitară, Bucureşti, Tipografia Şcoalelor 
Ofițeri de Artilerie Regele Carol II, 1936, 128 p. (cotă B.A.R. – II 254922); 
Asigurarea personalului navigant aerian, Bucureşti, Tipografia Dimitrie 
Cantemir, 1942, 8 p., extras din Revista România Aeriană nr. 9/1942 (cotă 
B.A.R. – II 186861). 

A mai publicat: Tensiunea arterială la aviatori: raport la Congresul inter‑
naţional de navigaţie aeriană, Secția medicală (Bruxelles), Bucureşti, 1925; 
Contribuţii la studiul tensiunii arteriale: raport la Congresul internaţional de 
navigaţie aeriană, Secția medicală (Roma), Bucureşti, 1927; Paludismul în 
raport cu pilotajul de avion: raport la Congresul internaţional de navigaţie aeri‑
ană, Secția medicală (Haga), Bucureşti, 1930.
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