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ABSTRACT: The School of Veterinary Medicine in Bucharest was
established “de jure” in 1861, when the Romanian veterinary medi‑
cine education made an important qualitative leap, represented by the
School of Veterinary Medicine from the National School of Medicine
and Pharmacy, following Carol Davila’s initiative, confirmed by Prince
Alexandru Ioan Cuza’s Decree of 15 May 1861. The paper briefly depicts
the evolution of veterinary medicine in Romania, since its beginnings
and until today, from the first veterinary medicine lessons, which led to
the formation of the first School of Veterinary Medicine, and later to the
transformation in 1921 of the Higher School of Veterinary Medicine in
Bucharest into the Faculty of Veterinary Medicine. Under the manage‑
ment of Professor Alexandru Locusteanu, the prestige of the veterinary
school raised it to the rank of “Higher School of Veterinary Medicine”
beginning with 1883; modernizing the educational process, by its signifi‑
cant applicative character; he selected the most valuable of his graduates
to become the school’s academic staff, he imprinted a rigurous discipline,
drawing out the first school regulation as well; he introduced the obliga‑
tion to defend a thesis in order to get the degree of veterinary surgeon.
He was preocuppied to obtain the necessary funds for the erection of the
building on Splaiul Independentei no. 105, the headquarters still in use
today, which he finished together with Ioan Popescu, who was the school
manager alternatively with Locusteanu. In 1885, Professor Vasile Lucaci,
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aged 79, being considered the founding father of veterinary medicine edu‑
cation, was called to symbolically lay the founding stone to the building
of the Higher School of Veterinary Medicine from Bucharest.
KEYWORDS: history of Romanian higher education in veterinary medi‑
cine, School of Veterinary Medicine in Bucharest, Carol Davila, Alexandru
Locusteanu, Vasile Lucaci

Personalităţile de prestigiu, care de-a lungul anilor au activat cu
profesionalism, abnegaţie şi de multe ori cu sacrificii, au contribuit prin
cercetările lor experimentale şi clinice la afirmarea medicinei veterinare
româneşti pe plan naţional, regional şi internaţional. Louis Pasteur care
a trăit între anii 1822–1898 (Fig. nr. 1), pe la mijlocul secolului al XIX-lea
aprecia profesiunea medical-veterinară astfel:
Quand je lie Ies ouvrages des veterinaires, de nouveaux horizons s’ouvrent
devant moi et, si j’etais plus jeune, j’irai m’asseoir sur Ies bancs de l’ecole pour
etuăier la me-decine veterinaire, în traducere: „Când citesc lucrările veteri‑
narilor, mi se deschid în faţă noi orizonturi şi, dacă aş fi mai tânăr, m-aş
apuca să studiez medicina veterinară”.
De asemenea, acest geniu al omenirii din toate timpurile, în prima
jumătate a secolului XIX, aprecia MEDICINA și pe slujitorii săi astfel:
„Medicul uman salvează omul,
medicul veterinar salvează omenirea”.

Primii pași spre înființarea învățământului medicinii veterinare
La numai un sfert de secol după ce în Franța, la Lyon, în anul 1762,
luase ființă prima școală veterinară din lume, în Transilvania s-au predat
primele cursuri de medicină veterinară din spațiul carpato-danubianopontic, spațiul limbii proto-indo-europene.
Cronologic constatăm că, Transilvania este prima provincie română
unde s-au ținut cursuri de medicină veterinară, însă în cadrul a două
instituții medicale umane: Școala medico-chirurgicală din Cluj întemeiată
în anul 1775 și, în cea de-a doua, probabil, într-un spital din Sibiu, exis‑
tent, împreună cu o infirmerie, încă din anul 1494. Astfel că, la Institutul
medico-chirurgical din Cluj, în anul 1787, a apărut Catedra de Terapie
Veterinară, cu școlarizare extinsă ulterior, pe trei ani de studii, absolvind
237 de magistrii în perioada 1831–1872. Absolvenții, intitulați magistrii în
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chirurgie și obstetrică, aveau dreptul de
liberă practică numai în Transilvania.
Dintre absolvenții români ai Școlii
medico-chirurgicale din Cluj, doi s-au
evidențiat și ca veterinari. Primul este
Vasile Cornea, absolvent din anul 1868,
care, cu titlul de „magistru în chirurgie,
obsteriție și veterinariu”, fiind din Vișeul
de Sus, județul Maramureș, scrie în anul
1876, cartea intitulată: Veterinarului de
casă, imprimată în anul 1877, la Gherla.
Secundul, Simeon Stoica, absolvent
din anul 1870, cu titlul de „magistru în Fig. nr. 1 – Louis Pasteur (1822–
1898), microbiolog, imunolog,
chirurgie și veterinar, medic cercual al
biochemist: în laborator
Rodnei”, publica, în anul 1891, la Sibiu,
Tratatul boalelor acuto-infectatoare, un
capitol fiind rezervat descrierii unor zoonoze, dovedind astfel preocupări
și în domeniul patologiei comparate (14, 17, 30, 31).
Prin prezența și activitatea acestor magistri, numărul vracilor/cu tra‑
tamentele lor empirice, a terapeuților fierari etc., s-a redus semnificativ.
În Moldova și Muntenia, ideea înființării unei școli veterinare, sau cel
puțin de predare a unor cursuri de „veterinărie”, începe să preocupe factorii
de răspundere/decizie abia în prima jumătate a secolului al XIX-lea, odată
cu măsurile luate pentru extinderea întregului sistem de învățământ.
Pe teritoriul Moldovei, dintre Carpați până la Nistru, încep să fie pre‑
date cursuri de medicină veterinară la Iași, în cadrul Gimnaziului Vasilian,
iar Gh. Asachi era îndemnat să intervină pentru întemeierea unei Școli
superioare, prevăzută de altfel în Regulamentul Organic, în vigoare și
pretențios intitulată „Academie”, unde urmau să se predea și cursuri de
veterinărie.
Pentru îmbunătățirea învățămantului, dintr-un jurnal, încheiat în
1843 de Comitetul academic, aflăm că: „Comitetul învățățurilor publice
din Principatul Moldovei” s-a întrunit „spre a chibzui asupra reformei ce
are a se face în Academia Mihăileană”, și, după „chibzuială, în schița nou‑
lui regulament întocmit, se prevedea și un curs de „economia câmpului,
știința forestată și chimia”, fiind prevazută „veterinăria și desenul lineal”.
Primele mărturii despre începutul învăţământului medical veterinar
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în spațiul dintre Carpați și Dunăre, adică în Muntenia/Țara Românească,
se referă la instruirea elementară a „nălbanţilor” militari în timp ce, pentru
pregătirea civililor, seria încercărilor începe în anul 1832. În Regulamentul
şcolilor elaborat în acel an, 1832, în cadrul unor cursuri de medicină, repar‑
tizate pe 4 ani, se prevedea ca în anul 3 de studii, toţi elevii, fără nici o
excepţie, să urmeze şi un curs de artă veterinară.
După absolvirea anului IV, în afară de „examenul practic la patul bol‑
navului”, elevii urmau să dea şi examenul de artă veterinară şi, aceia ce
reuşeau, primeau în plus un certificat pe baza căruia aveau voie să practice
şi medicina veterinară (citat de C. Simionescu, 1962, 26).
În anul următor, mai precis la 17 iulie 1833, într-un alt Regulament al
Şcoalelor publice din Principatul Ţării Româneşti, era introdus în al II-lea
an şi un curs pentru medicina veterinară, profesorul se va îndeletnici mai
cu deosebire la animalele domestice cele mai trebuincioase pentru econo‑
mia rurală: va vorbi despre creşterea lor, de bolile acestora, de mijloacele
prin care pot fi apărate sau vindecate de acele maladii, din Buletin 1833
(citat de C. Simionescu, 1962, 26).
În urma tratatului de la Adrianopol, din septembrie 1829, se reorgani‑
zează armata română pe baza Regulamentului Organic din 1831, în care se
specifica la capitolul IX un Regulament ostăşesc, ce prevedea pentru supra‑
vegherea stării de sănătate a cailor necesari armatei, un post de „doctor
veterinar” (10, 11, 13).
O altă iniţiativă este luată de Inspectorul Carantinelor, Nicolae
Mavros, care propune să se introducă în seminarii şi „câteva învăţături
de medicină veterinară” (1, 2, 4, 15). Propunerea lui a fost luată în consi‑
derare, potrivit regulamentului pentru învăţăturile în seminarii şi ţinerea
lor în bună rânduială, care a intrat în vigoare la 27 Mai 1835, când elevilor
de clasa a IV-a li se preda şi „câteva lecţii de vaccinaţie şi de medicină
veterinară”, pentru că: „prin cunoştinţe de medicină veterinară, preotul va
putea da ţăranilor oarecare mijloace de a scăpa vitele lor de bolile ce se pot
lesne vindeca”, din Analele parlamentare (citat de C. Simionescu, 1962, 26).
Istoria învăţământului medico-militar este stâns legată de înfiinţarea
şi dezvoltarea învăţamântului medical românesc. Istoria Spitalului Militar
Central se contopeşte cu istoria medicinei militare romaneşti. Primii paşi
în dezvoltarea medicinei militare s-au făcut în perioada 1830–1859, timp
în care s-a format şi armata română (17, 18).
Înfiinţat la 13 Septembrie 1831, Spitalul oştirii „Mihai Vodă”, amplasat
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în chiliile de la Mânăstirea cu acelaşi nume, sub denumirea de: Lazaretul
din Bucureşti al Regimentului I, este prima unitate sanitară militară din Ţara
Românească, fiind totodată şi nucleul formativ al viitorului Spital Militar
Central (1, 3).
În Muntenia/Ţara Românească, cu toate că s-a resimţit mai mult ca
în oricare altă țară, trebuinţa de a-şi apăra animalele contra epizootiilor
majore, n-a avut răgaz să se gândească la aşa ceva, din cauza nesiguranţei
în care s-a aliat timpuri îndelungate, şi, a schimbărilor prin care a fost
silită să treacă sub stăpânirea domniilor fanariote. A trebuit să se ajungă
în perioada de redeşteptare ca, conducătorii săi, înspăimântaţi de pagubele
aduse de epizootii, să se gândească la aşa ceva. Şi în adevăr, «boalele vitelor
făcuse atâtea pierderi sătenilor, încât în unele părţi, se înjugau ei spre a lucra
pământul, după cum se petrec lucrurile în unele părţi ale Africii Centrale din
acele vremuri».
În anul 1913, la cel de-al III-lea Congres naţional de medicină vete‑
rinară (19–21 Mai 1913), în raportul prezentat de profesorii Alexandru
Locusteanu şi Gheorghe Udrischi (19), intitulat: „Organizarea învăţă‑
mântului medicinei veterinare în România”, se argumentează din nou
necesitatea acestei schimbări (Organizarea învăţământului medicinii veterinare în România, Raportori: profesori Al. I. Locusteanu şi Gh. Udriski, Al
III-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară, No. 14 (Fig. nr. 2 stânga).

Fig. nr. 2 – Raportul prezentat de profesorii Alexandru Locusteanu şi Gheorghe
Udrischi, „Organizarea învăţământului medicine veterinare în România”, în anul
1913, la cel de-al III-lea Congres naţional de medicină veterinară din 19–21 Mai
1913 (stânga); participanții la Congres, care s-a ținut în sediul Școlii Superioare de
MedicinăVeterinară, Splaiul Independenței nr. 105, București (dreapta)
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Raportul menționează pe baza actelor publicate că, în acele vremuri
exista un număr oarecare de veterinari, fiindcă, între publicaţiunile ce se
făceau pentru libera practică a medicinii veterinare în Principatele Române,
găsim câteva persoane care exercitau pe atunci această specialitate.
În Ţările Române, secolul al XIX-lea stă sub imperativul emancipării
naţionale, al dezvoltării unei culturi umaniste şi ştiinţifice de anvergură
europeană în limba poporului, deci, în limba română. Este ceea ce permit,
cu anumite limite, „Regulamentele Organice” în Moldova şi Valahia, şi
iluminismul habsburgic în Transilvania şi Bucovina. În acest climat paşop‑
tist şi unionist, mişcările intelectualilor din provinciile istorice româneşti
definesc o epocă marcată de începerea învăţământului şi a presei în limba
română.
În domeniul medicinii veterinare nu luase încă fiinţă şcoli de profil în
Principatele Române, din această cauză s-a recurs la angajarea a numeroşi
magiştri în chirurgie şi veterinărie ce au absolvit facultăţi de profil la: Viena,
Pesta, Paris, Lyon, Berlin etc., care după anul 1831, vor activa în diferite
unităţi militare conform prevederilor „Regulamentului ostăşesc”.
Astfel, găsim ca practicieni veterinari în Muntenia: pe Ion Klos diplo‑
mat al şcolii de medicină veterinară din Viena, venit în ţară în 1834; pe
Anton Bor; pe Iosif Schmidt venit în ţară la 1834, diplomat de la Viena;
pe Carol Prokesch diplomat de la Viena, venit în ţară în 1852, devenit mai
târziu profesor la Şcoala de medicină veterinară; pe Constantin Ioanovitz
şi Scarlat Resay, ambii de la Viena, veniţi la 1859; pe Iacob Alex. Leding, de
la Pesta (1831); pe Vasarhely Karoly de la Pesta (1832); apoi pe: I. Ripson,
M. Walner, I. Huboţi, G. Steindel, J. Schumacher, Albert Enicek (Jenicek);
Vasile (Wolfgangus, Adolf ) Lucaci, originar din Sălaj, care și-a făcut stu‑
diile la Pesta, luându-şi în anul 1835 diploma de doctor în medicină, însă
a urmat şi cursurile de veterinărie, apoi la puţin timp, trece Carpaţii şi vine
în Ţara Românească, unde, până în anul 1842 a activat ca medic uman şi
ca medic veterinar al judeţului Prahova, iar după această dată ocupă postul
de „proto-veterinar al statului”, funcţie pe care o deţine timp de 20 ani (29).
În Moldova au activat: veterinarul bucovinean Ion Cuparencu, diplo‑
mat de la Pesta, venit în 1829; Maschka, diplomat de la Viena (1827);
Landau, diplomat de la Pesta (1834); bucovineanul Mihail Engel venit în
1835, diplomat de la Viena; M. Recheşeanu care a făcut studiile la Pesta,
obţinând diploma de veterinar în anul 1853, apoi din 1856 activează în
cadrul armatei, atât în Moldova, cât şi în Muntenia.
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După cercetări anume, s-a constatat mai în urmă că cei mai mulţi
dintre aceştia nu erau veterinari, ci subveterinari (patroni), apoi afară de
Scarlat (Carol) Prokesch, nici unul nu a luat parte în învăţământul medi‑
cinii veterinare. Singur, numai acest distins veterinar militar, îl vom găsi
mai pe urmă între profesorii Școlii veterinare din București, căci mai toţi
ceilalţi, după cum vom vedea, erau străini de medicina veterinară (19).
Dintre aceştia, un rol mai însemnat în medicina veterinară l-au avut:
Ion Huboţi, Ioan Cuparencu, M. Recheşeanu, Mihail Engel şi mai ales
Vasile Lucaci.
Ion Huboţi a fost diplomat al
Școlii de medicină veterinară de la
Viena şi a exercitat profesia de medic
veterinar în Ţara Românească, înce‑
pând din anul 1817. El are marele
merit de a fi scris prima carte de
medicină veterinară, apărută în
anul 1842, la tipografia Colegiului
Sf. Sava din Bucureşti, intitulată:
Oarecari învăţături pentru căutarea
bolilor şi prăsirea vitelor domestice,
precizând că era „veterinar al sta‑
tului românesc cu diplomă de la
Viena şi în practică de 25 ani”. Este
prima carte de Medicină Veterinară,
tipărită cu caractere slave, ce se află
la Biblioteca Academiei Române,
este o carte de patrimoniu naţional
(Fig. nr. 3).
Fig. nr. 3 – Ion Huboţi a scris prima
Ioan Cuparencu s-a născut la carte de medicină veterinară, apărută
8 Martie 1810 în Bucovina, satul în anul 1842, la tipografia Colegiului
Cuparencu-Călinești, comuna Sf. Sava din Bucureşti şi intitulată:
Șerbăuți, județul Suceava. A urmat Oarecari învăţături pentru căutarea bolilor
şi prăsirea vitelor domestice, precizînd că
studiile universitare la Pesta, obţi‑
era „veterinar al statului românesc cu
nând diploma de veterinar în anul diplomă de la Viena şi în practică de 25
1829, după care a urmat şi agro‑ ani”. Este tipărită cu caractere slave, se
nomia, la Viena. Fiind pregătit şi află la Biblioteca Academiei Române,
activând în ambele profesii, au este carte de patrimoniu naţional.
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apărut şi unele confuzii. Ioan Cuparencu este citat uneori ca fiind numai
agronom. Din 1852 este medic veterinar în Moldova, servind atât în zoo‑
tehnia ţării, cât şi în armată. În anul 1865 era veterinar de regiment clasa
a II-a (asimilat gradului de căpitan) la Vânători călări. A participat la răz‑
boiul de independenţă din 1877/1878. Cuparencu a fost unul dintre primii
publicişti veterinari, redactând articole şi broşuri de popularizare.
Din evidenţele Bibliotecii Academiei Române (Facsimil nr. 1), s-au
numărat 8 cărţi publicate de Ioan Cuparencu, într-o perioadă de 16 ani, una
dintre ele (din 1860) fiind considerată prima carte cu subiect de medicină
veterinară publicată în Moldova, Învăţătură practică a medicinei veterinare
pentru ferirea şi lecuirea boaleloru lipicioase alle viteloru cornute, cailoru, oiloru,
remâtoriloru, pâseriloru dumesnice, câniloru, şi altele. De Ionnu Cuparencu,
Agronomu. Iassi (Tip lui H. Goldner), 1860. (21 x 14). 47[–50] p. (I 105656).
Cu alfabet de tranziţie.
Această broşură cât şi cele
publicate ulterior ca: Bolile tubului digestiv la cal (1874) sau Bolile
contagioase la bovine (1876) reiau
întrucâtva conţinutul unor publi‑
caţii anterioare ale sale. A publicat
de asemenea, instrucţiuni legate
de îngrijirea cailor din regimentele
de artilerie (1880).
În Anuarul armatei române pe
anul 1877: la pag. 382: Oficeri sanitari Veterinari de regiment clasa II,
sunt specificate următoarele date
despre Cuparencu Ioan: Regimentul
I de artilerie: 1810 Mai 8, născut –
decedat după 1880?; 1861 Mai 1,
primit veterinar de divis. cl. I; 1865
Ianuarie 13, veterinar de regiment
cl. II; 1867 Noiembrie 1, în servi‑
ciul civil; 1868 Decembrie 15, în
Facsimil – La Biblioteca Academiei
serviciul militar.
Române sunt inventariate 8 cărţi
În cadrul Şcolii de Mică
publicate de Ioan Cuparencu,
într-o perioadă de 16 ani.
Chirurgie de la Spitalul Colţea
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deschisă în anul 1842 de dr. Nicolae
Kretzulescu (Fig. nr. 4): n. 1 martie 1812, București – d. 26 iunie 1900,
Leordeni, Argeș, care tradusese 2 cărți de
Anatomie editate de Jean Cruveillhier
(în 4 volume) și un volum a lui Lot, din
limba franceză în limba română, și-l
publicase în februarie 1843, Manualul
de Anatomie descriptivă (Fig. nr. 5). În
anul următor, 1844, publică și Manualul
de Mică Chirurgie, cu alfabetul chirilic
(Fig. nr. 6). În anul 1878, dupa 30 de
ani de viață politică și de 35 de ani de la
Fig. nr. 4 – Prof. dr. Nicolae
prima tipărire a Manualului de Anatomie
Kretzulescu (n. 1 Martie
Descriptivă, scoate o a doua ediție ale
1812, București – d. 26 Iunie
aceleiași lucrări, dar, adăugită și detali‑
1900, Leordeni, Argeș)
ată, în 3 volume, din care, cel de pe urmă,
apare tocmai în anul 1888. Poșta Română
prin Fabrica de Timbre, tipărește și difuzează în anul 1943 timbrul omagial
Centenarul învățământului medical în România 1843–1943 (Fig. nr. 7).

Fig. nr. 5 – Manualul de Anatomie
descriptivă de Jean Cruveillhier
tradus în românește, februarie 1843

Fig. nr. 6 – Manual de Mică
Chirurgie, cu alfabetul chirilic, 1844
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Fig. nr. 7 – Centenarul învățământului medical în România

Vasile Lucaci (Fig. nr. 8) este o personalitate bine cunoscută în ţara
noastră la mijlocul secolului al XlX-lea, având o însemnată activitate orga‑
nizatorică, didactică şi publicistică, atât ca medic veterinar, dar și ca om de
cultură. Vasile (Wolfgangus, Adolf ) Lucaci s-a născut la 19 februarie 1806,
în comuna Nușfalău, județul Sălaj – a decedat în anul 1890 la București.
Şi-a făcut studiile la Pesta, luându-şi în anul 1835 diploma de doctor în
medicină, însă a urmat şi cursurile de veterinărie. La puţin timp, trece
Carpaţii şi vine în Ţara Românească, la marele logofăt Alexandru Filipescu.
Până în anul 1842 el a activat ca medic uman şi ca medic veterinar al jude‑
ţului Prahova, iar după această dată ocupă postul de „proto-veterinar al
statului”, funcţie pe care o deţine timp de 20 ani. Magistrul în chirur‑
gie Wolfgang Lucaci, viitorul proto-veterinar al Ţării Româneşti care, la
îndemnul marelui logofăt Alexandru Filipescu (unul din eforii şcolilor din
Țara Românească), întocmeşte în anul 1838, proiectul unui institut de veterinărie, rămas însă în această fază (W. Lucaci, 1855).
În anul 1855, Vasile Lucaci a publicat Manualul de epidemicele boli ale
dobitoacelor (Fig. nr. 9), la Epremeria Santei Metropolie (20). Fiind consi‑
derat părintele învăţământului medical veterinar din ţara noastră. El predă
primele cursuri de medicină veterinară în cadrul Şcolii de Mică Chirurgie
de la Spitalul Colţea deschisă de dr. Nicolae Kretzulescu în anul 1842, în
aceeași perioadă predă lecții de veterinărie și la Seminarul Nifon, ca apoi
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din 1853, în cadrul Școlii de bărbieri de la Spitalul Mihai Vodă, deschisă
de dr. Carol Davila (Fig. nr. 10), cu care, are o fructuoasă și îndelungată
colaborare.

Fig. nr. 8 – Proto-veterinarul statului
Vasile (Wolfgangus) Lucaci

Fig. nr. 9 – Manualul de epidemicele
boli ale dobitoacelor, publicat în
anul 1855, de către Vasile Lucaci

Fig. nr. 10 – Carol Davila, n. 1828.
Parma – d. 24.08.1884. București

Proto-veterinarul statului Vasile Lucaci preda și noțiuni de anatomie
și fiziologie animală la Școala de Agricultură de la Pantelimon, înființată
în anul 1852, care ulterior a fost mutată la Herăstrău (23, 24).
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Înființarea învăţământului medical vetrinar, predarea cursului de
Zootomie și de Boli epidemice la Școala de mică chirurgie/felceri în anul
1853, de către proto-veterinarul statului Vasile Lucaci
După mai multe încercări, neizbutite, de înființare a unui învățământ
medical veterinar, în anul 1853 au început să fie predate şi în Bucureşti pri‑
mele cursuri/lecții de medicină veterinară intitulare: Boalele epidemice ale
dobitoacelor și Zootomia (Anatomia), documentar dovedite, cursuri care au
fost susținute de către magistrul în chirurgie Vasile Lucaci, proto-veterinar
al Ţării Româneşti.
La 4 decembrie 1853 sosește în București, medicul francez Carol
Davila, la solicitarea domnitorului Barbu Dimitrie Ştirbei, să organizeze
serviciul medical din Ţara Românească și să conducă Spitalul Oștirii de la
Mânăstirea Mihai Vodă (5, 31).
Ulterior, în anul 1856, dr. Carol Davila dezvoltă bazele Şcolii
Veterinare, deoarece prevăzuse învăţământul veterinar în programul Școlii
de Medicină.
Cursurile de medicină veterinară nu s-au ţinut, însă, într-o şcoală
veterinară propriu-zisă, ci, în cadrul unor şcoli de altă specialitate, în
majoritate cu profil medical uman. Mai întâi, pe baza legiuirii pentru întin‑
derea aşezămintelor sanitare şi îmbunătăţirea serviciului medical, din 27
Martie 1853, s-a început în luna Iulie 1853 cursul de Zootomie şi de Boale
epidemice cu diferiţi felceri din ţară, chemaţi prin rotaţie, pentru două
sau trei luni, la Bucureşti (din Arhivele Statului 1858, citat de Constantin
Simionescu, 26, 27).
Numai întâlnirea dorinţei vii a lui Vasile Lucaci, pentru organizarea
unui învăţământ veterinar, cu personalitatea doctorului Davila, a făcut
posibilă realizarea, în cadrul Ministerului de Război, a unei şcoli mai bine
organizate, cu programe mai dezvoltate şi cu fondurile necesare oricărui
început. Încă de la înfiinţarea „Învăţământului medical, uman şi al celui
veterinar” în anul 1853, de către Carol Davila, învăţământul veterinar s-a
desfăşurat pentru o perioadă de timp în acelaş local şi anume: din 1853
şi până în 1859 la Mânăstirea Mihai Vodă (Fig. nr. 11 stânga), unde, în
chiliile căreia a funcţionat începând cu anul 1831, Spitalul Oştirii, tot aici
a funcţionat şi prima Şcoală de Mică Chirurgie (1853–1859), devenită apoi
Şcoala de Medicină şi Farmacie, având ca profesor de veterinărie pe Vasile
Lucaci, iar pentru medicină pe următorii: Prof. dr. Iacob Felix; Prof. dr.
Iuliu Teodori; Prof. dr. L. Fialla.
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De pe înălțimea sa, Mânăstirea Mihai Vodă a fost martora istoriei: a
văzut atacurile turcești conduse de Sinan Pașa, a asistat la momente tragice
și a suferit incendii și cutremure; a fost reședinta mai multor domnitori,
iar tot aici s-a adapostit Tudor Vladimirescu în 1821; în timpul razboiului
ruso-turc casele domnești au fost transformate în spital. Mai tarziu, după
secularizarea averilor mânăstirești, a adăpostit Arhivele Statului, constru‑
indu-se pe locul vechilor pivnițe ale mânăstirii Palatul Arhivelor Nationale.

Fig. nr. 11 – Mânăstirea Mihai Vodă și podul înalt de lemn peste Dâmbovița, cu
rampe de acces, ce traversau către mânăstire dinspre Gorgan (cam unde este azi
Podul Izvor), înfățișat într-o acuarelă din 1794 de W.Watts, după un desen de Luigi
Mayer (stânga); Școala Națională de Agricultură de la Pantelimon, înființată în
anul 1852 (dreapta).

În această şcoală, în care exista şi o divizie veterinară, Lucaci a predat,
din anul 1855, cursul de Boalele epidemice ale dobitoacelor şi Zootomia, cur‑
suri pe care le găsim, că le-a predat şi în toate programele ulterioare ale
şcolii, până în anul 1869.
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Recunoştinţa corpului medical-veterinar faţă de primul antemergă‑
tor, proto-veterinarul statului Vasile Lucaci (1806–1890) pentru demararea
predării în diferite şcoli a învăţăturii „veterinărie”, în special la şcoala
înfiinţată şi condusă de Carol Davila, precum şi la Școala Națională de
Agricultură de la Pantelimon, înființată în anul 1852 (Fig. nr. 11).
Se mai făcuseră încercări să se răspândească cunoştinţele de medicină
veterinară în ţară, încă pe la 1855, de către comitetul sanitar, care a publicat
în «Monitorul Oficial» No. 75 din 23 Septembrie acel an, următoarele:
Potrivit cu dispoziţiunile luate de acest comitet, urmând ca la 1 ale viitorului
Octombre a. c, a se deschide şcoala pentru învăţătura veterinară, sub direcţia proto-veterinarului statului, Lucaci, îusărcinat cu această specialitate,
comitetul publică spre obşteasca ştiinţă ca oricare din felceri sau ori care
ar fi doritori să urmeze studiile veterinăriei, precum şi acelea ale anatomiei
fisiologice spre dobândirea unei asemenea folositoare învăţături, să se înfăţişeze la acest comitet, cel mult până la sfârşitul lunii curgătoare, spre a se
recomanda direcţiei prezisei şcoale, ca să se înscrie între elevi.
Anul 1855, Septemvrie 16. (ss)
Şeful comitetului, N. Gussi
Neculai Gussi proto-medicul Țării Românești

Se reține din acea frază că:
«Cursul studiilor veterinare urmând a fi în anul viitor scolastic, mai extensiv» pare că s-a predat undeva ştiinţa veterinară, cu atât mai mult că, în
«Buletinul Oficial» din Martie 1856, unde se publică un program al şcolii
de subchirurgi de la Mihai-Vodă, este trecută între cursurile anului al 2 lea
şi al 3lea, şi, veterinăria, ca predată de proto-veterinarul Lucaci, felcerilor de
la acea şcoală.
În anul 1856, deci după un an, acelaşi comitet sanitar, tot sub semnă‑
tura lui N. Gussi, publică în Monitorul oficial nr. 66, următoarele:
„Cursul studielor veterinerii, urmând a fi anul viitor scolastic mai extensiv,
după programa următoare, în anul:
I–iu, Zootomia cu Zoofisiologia;
II-lea, Descrierea boalelor acute;
III-lea, Boalele epidemice şi lipicioase;
IV-lea, Materia medică (sau Cunoştinţa medicamentelor celor mai
trebuincioase).

File din istoria Facultății de Medicină Veterinară din București

65

O şcoală anume pentru medicina veterinară nu găsim să fi existat şi după
cunoştinţele personale ale unuia dintre noi, ea nici nu a existat (citat de 19).
Tot în anul 1856 dr. Carol Davila dezvoltă bazele Şcolii veterinare,
deoarece prevăzuse învăţământul veterinar în programul şcolii de medi‑
cină. Anul 1856 este considerat anul de înființare de facto al învățământului
medicinii veterinare în România (1, 4, 19).
Școala Veterinară înființată de Vasile Lucaci în anul 1856 este în
ordine cronologică a 23-a din lume, iar Țara Românească se situează pe
locul 14 în cronologia înființării diferitelor școli veterinare în lume, fiind
prima din sud-estul Europei (Fig. nr. 12).

Fig. nr. 12 – Buletinul Societății de Științe din Bucuresci-România, Imprimeria
statului, Splaiul General Magheru, 2, 1902, An XI, Nr. 1/2, p. 247–258: cu articolul
lui IoanAthanasiu: Invățământul Medicinii Veterinare în România (stânga); Revista
ARHIVA VETERINARĂ, 1944, an XXXVI, nr. 1–6, p. 102–125 cu articolul lui
Vlădescu Radu: Începuturile învățământului veterinar în Țările Române – Viața și
opera doctorului Carol Davila (mijloc și dreapta)
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Iar potrivit raportului cu nr. 20, întâmpinat din partea D-lui doc‑
tor Lucaciu, proto-viterinerul statului, însărcinat cu predarea acestui curs
(Fig. nr. 13), „ în Școala veterinerii, fiind hotărât a se începe predarea lec‑
ţiilor la 1 Septembrie viitor a.c. şi care are a se urma până în luna Iulie
anul viitor, comitetul publică aceasta spre cunoştinţa tinerimii ce ar dori
să studieze o asemenea ştiinţă folositoare ca mai din vreme să se arate la
Dl. proto-viterinerul statului, ca să îi scrie în catalogul întocmit într-această
şi să se înroleze între elevii prezisei şcoale”.

Fig. nr. 13 – Coperta cursului de Zootomie/Anatomie predat elevilor
Școlii Veterinare în anul 1863 de către proto-veterinarul statului
Vasile Lucaci în grafia elevului Alexandru Locusteanu

Adevărata realizare a învăţământului veterinar se înfăptuieşte însă în
anul 1861, când Ministerul Instrucţiunii Publice, în urma solicitării con‑
siliului superior al şcolilor, hotărăşte înfiinţarea Şcolii Veterinare de jure,
când o perioadă de timp Școala Veterinară a funcţionat pe lângă Școala de
medicină (1, 2, 25, 28).
În vederea reîmprospătării cunoştinţelor, Davila ia iniţiativa înfiinţă‑
rii unei societăţi medicale, astfel în 1857, pentru prima oară în Muntenia ia
fiinţă Societatea Medicală Ştiinţifică din Bucureşti, sub preşedinţia docto‑
rului Nicolae Kretzulescu, având ca prim secretar pe Carol Davila.
Lipsa de cadre tinere cu pregătire de specialitate, etnici români, a
făcut, ca în anul 1860, între primele măsuri ce a propus comisiunea inter‑
parlamentară de la Focşani, de a se trimite 6 bursieri în străinătate, dintre
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cari 4 pentru medicina veterinară şi 2 pentru cea umană. Dar, găsim în
decretul dela 13 Mai 1860, prin care se hotărăşte această trimitere, aprobată
în unanimitate de corpurile leguitoare la 22 Martie 1860, însă numai patru
elevi din şcoala de chirurgie, toţi pentru studiul medicinei veterinare.
Cu toate acestea, în „Monitorul Oficial”, de la 13 August 1860, se
decreta conform legii suscitate, trimiterea a patru tineri în străinătate, dar
numai doi pentru studiul medicinei veterinare şi alţi doi pentru acel al
medicinei umane; şi anume:
– pentru medicina umană la Paris, Andriţoiu Niculae și Chercea
Constantin;
– pentru arta veterinară la Alibrt (Paris), Conţescu Constantin şi
Popescu Mihail.
Fixându-se o bursă pentru fiecare de 160 de galbeni (1880 lei noi), iar
pentru transport, pentru fiecare 40 de galbeni (470 lei noi).
Această primă schimbare contrarie legii şi împotriva dorinţelor comi‑
siunei dela Focşani, şi a Corpurilor legiuitoare, care au votat în unanimitate
trimiterea în streinătate a 4 tineri pentru studiul medicinei veterinare, nu
a fost nici ea îndeplinită, căci după intervenţia Dr-ului Davila, care era şi
directorul Școalei de medicină, toţi 4 bursieri s-a hotărât a urma numai
medicina umană.
Deci, dr. Davila, întemeietorul Școlii de mică chirurgie din 1853 de la
Spitalul Mihai Vodă, era, după 10 ani de când deja se încercase să formeze
o Școală de chirurgie de către dr. Nicolae Creţulescu, la 1842 – după cum
se cunoaşte – a avut foarte mult de luptat cu doctorii ce erau atunci în ţară,
în special în Bucureşti, mai toţi străini/alogeni, şi care susţineau că, chiar
nu este cu putinţă să se facă medicina în limba românească. De aceea Davila,
muncea din toate puterile spre a întemeia solid învăţământul medicinii
umane în Țara Românească. În dorinţa sa de a crea personal românesc
competent pentru învăţământul medicinii umane şi neavând putinţa de a
face să se trimită în acel timp un număr mai însemnat de bursieri pentru
studiul medicinii umane, a intervenit şi a reuşit după cum s-a arătat, ca toţi
cei 4 bursieri să studieze numai medicina umană.
Dovada cea mai puternică, şi, cu care și-a ajuns scopul, a fost că, în ţară,
pretindenţi, nefiind mai deloc veterinari, trebuia să se deschidă o anume
şcoală, pentru studierea acestei specialităţi, iată ce găsim în „Monitorul
Oficial” de la 1 Noiembrie 1860 (vezi Ioan D. Poenaru – în revista: Progresul
veterinar, 1900, No. 3):
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În fiecare an, epizootia aduce dezolaţia printre agricultori, prăpădind cea
mai bună parte dintre vite, care sunt mijloacele de muncă şi bogăţie ale
ţăranului. Necesitatea de oameni speciali, cari prin măsurile profilactice, să
împiedice cauzele bolilor, să caute vitele morboase, şi să dirigă progeneraţia
sistematică a animalelor, s-a constatat de toţi oamenii competenţi. Domnii
medici de district, însărcinaţi cu atribuţiuni atât de numeroase şi diverse,
sunt în imposibilitate sa se ocupe de această ramură a medicini.
Oameni cu cunoştinţe speciale trebuie să fie formaţi, şi pentru acest profil, o
şcoală specială pentru arta veterinară, va fi deschisă la 1 Ianuarie 1861. Un
concurs se va ţine în localul Școlii de medicină, în ziua de 29 Decembrie, a.
c. Candidaţii trebuie să aibă vârsta de la 16–18 ani, să fie români, să aibă 4
clase primare, să înainteze un buletin că este vaccinat, apoi un certificat dat
de părinţi sau epitropi, că consimt la cariera elevului. Elevii vor fi întreţinuţi de stat, constituitul o divizie specială a şcolii de medicină, având acceaşi
îmbrăcăminte, nutriment şi disciplină. O circulară s-a adresat d-lor Prefecţi
şi Doctori, ca împreună să conlucreze, spre a trimite din fiecare judeţ 2 tineri
pentru acest scop.
1860 Noembrie.
(ss) Dr. Davila.

Tot în anul 1860, vedem că, se prevedea în bugetul Ministerului de
Interne, un post de proto-veterinar, şi două posturi de sub-veterinari. Iar
consiliul medical deliberează asupra unei boli, denumită de proto-vete‑
rinarul statului typhus abdominalii, şi pentru care Consiliul medical da
îngrijirea medicilor şi chirurgilor din judeţul Ialomiţa, întrebuinţarea
varului stins pentru vitele moarte. Cu certitudine, boala în cestiune nu era
typhus abdominalis sau pesta bovină cum se numeşte astăzi, ci babesioza,
fiindcă cea dintâiu nu putea să se mărginească numai la judeţul Ialomiţa,
iar cea de a doua, se ivea încă, din vechime foarte des, pe părţile despre
Dunăre, în care pe atunci nu se făcea nici o agricultură, ci toate câmpiile se
întrebuinţau la păşuni şi fâneţe.
Prin această publicaţiune se dovedesc două fapte:
– întâi, că până la 1 Ianuarie 186l, nu exista nici o şcoală specială pen‑
tru studiul medicinei veterinare;
– al doilea, întrebuinţarea medicilor în combaterea boalelor, nu era de
folos; şi trebuie să se ia măsuri spre a dobândi oameni cu cunoştinţi speciale.
Se vede că nu a fost cu putinţă să se «înfiinţeze şcoala nici la 1 Ianuarie
1861, fiindcă după ştiinţe sigure ce avem, ea n-a fost deschisă decât la 15
Mai 1861, şi atunci chiar nu atât cu elevii trimeşi de judeţe, după cum
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prevedea circulara dr. Davila, ci mai mult prin trecerea supranumerarilor
de 34, din şcoală de medicină, în şcoala veterinară.
În anul 1858 începe pe Calea Ştirbei Vodă nr. 79–81, construirea
Spitalului Militar din Bucureşti (clădirea actulei DNA), după proiectul
arhitectului Hartel. Deşi contrucţia a fost terminată în anul 1861, Spitalul
oştirii „Mihai Vodă” se mută în noul spaţiu în toamna anului 1859, luând
denumirea de Spitalul Militar Central (S.M.C.).
Pentru anul 1862 găsim într-o deciziune, ministerială, programul ana‑
litic al Şcoalei Veterinare, unde indică materiile ce trebuie să fie predate
precum şi numărul anilor de studiu, a căror împărţire se rezumă astfel:
Anul I. – Elemente de Fizică; Elemente de Chimie; Istoria Naturală
(Zoologia şi Mineralogia), Zootomia, Botanica cu herborizaţia, Arta potco‑
vitului, vizitarea infirmeriilor animalelor, limba Latină şi limba Franceză.
Anul II. – Fizica, Cosmografia, Chimia anorganică, Zootomia,
Zoofisiologia, Istoria animalelor domestice, Botanica herborisaţia, Arta
potcovitului (patologia unghielor), Zoopatologia, Clinica animalelor,
limba Latină, limba Franceză.
Anul III. – Chimia organică, Zootomia (disecţia cadavrelor) Exteriorul
animalelor, culoarea, varietatea, îngrijirea hergheliilor, văcăriilor şi a
tuturor animalelor, Pharmacologia, Istoria naturală a medicamentelor,
Progeneraţia animalelor domestice, Zoopatologia, Clinica animalelor,
Obstetrica teoretică şi practică, Agricultura.
Anul IV. – Zoopatologia şi Terapeutica; Pharmacologia, Boalele epi‑
zootice, Chirurgia veterinară, Clinica animalelor, Materia Medicală, Arta
de a formula, Higiena.
Anul V. – Medicina legală, Agronomia, Boalele epizootice şi contagi‑
oase, Operaţii şi cura boalelor externe, Boalele ochilor, Poliţa veterinară,
Clinica animalelor, Higiena.
Racoviţă
Ministru de Instrucţie,
Unificarea serviciilor sanitare şi organizarea activităţii veterinare
după Unirea Principatelor Române.
După unirea Principatelor, prin Decretul nr. 1050 din 1860 se sta‑
bileşte că medicii, veterinarii şi farmaciştii militari sunt în subordinea
Ministerului de război. În anul 1862, printr-un decret semnat de domnito‑
rul Al. Ioan Cuza, se înfiinţează „Direcţiunea generală a serviciului sanitar
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condusă de un inspector general”. Acesta şi medicii ataşaţi serviciului cen‑
tral făceau parte din Statul Major General al Armatei. Prin „Regulamentul
privind atribuţiile şi datoriile Inspectorului sanitar militar” se stabilea că
aprovizionarea cu medicamente a „veterinăriilor” trebuia să se facă prin
grija farmaciştilor şefi.
Prin Înaltul Decret nr. 4629 din 21 August 1862 se înfiinţează „Corpul
ofiţerilor sanitari ai armatei”, care cuprindea medici, veterinari şi far‑
macişti. Veterinarii aveau îndatoriri privind îngrijirea cailor armatei, la
infirmeriile de cai şi la corpurile de trupă. Ierarhia ofiţerilor veterinari era
distinctă, ca şi cea a medicilor şi farmaciştilor şi era asimilată corespunză‑
tor gradelor militare şi efectivului necesar, astfel:
– veterinar şef (cap) la alegere, asimilat cu gradul de locotenent
colonel;
– veterinar de regiment clasa I-a, cu cel puţin opt ani vechime, asimilat
gradului de maior;
– veterinar de regiment clasa a II-a, cu cel puţin şase ani vechime,
asimilat gradului de căpitan;
– veterinar de escadron clasa I-a, cu cel puţin trei ani vechime, asimilat
gradului de locotenent;
– veterinar de escadron clasa a II-a, cu cel puţin un an vechime, asimi‑
lat gradului de sublocotenent;
– subveterinar, cu doi ani de studii, asimilat gradului de sergent major.
În luna Mai 1860, domnitorul Al. I. Cuza promulgă „Legea privitoare
la instrucțiunea armatei Principatelor Unite”, care prevedea, printre altele,
solicitarea unor cadre din armata franceză pentru organizarea statelormajore, pentru reorganizarea administrației si contabilității armatei. În
luna Octombrie a aceluiași an, sosesc la București primii reprezentanți ai
Misiunii militare franceze, care va activa în domeniul militar românesc
între anii 1860–1869: doi ofițeri din serviciile administrative franceze –
subintendentul Gui Le Cler și ofițerul de administrație Mengel.
Misiunea militară franceză introduce în armata română regulamen‑
tele tactice și de administrație în vigoare în Franța. Sub îndrumarea ei
este accelerat procesul de unificare ale armatei române din celor două
Principate şi se îmbunătăţeşte calitatea instruirii trupelor. Ea contribuie
totodată la reorganizarea învăţământului militar, la constituirea corpului
de stat-major, a corpului ofiţerilor de administraţie, a intendenţei militare
şi atelierelor şi stabilimentelor. Membrii misiunii au statutul de consilieri
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tehnici în problemele organizării, administraţiei şi instrucţiei militare.
Decretul de înfiinţare stabilea regulile de subordonare a personalului de
serviciu, de admisibilitate şi înaintarea în corp, pentru fiecare grad şi fie‑
care categorie (medici, veterinari şi farmacişti).
În 1862, în efectivul armatei se aflau 8.576 cai, cei mai mulţi fiind la
regimentul de cavalerie, la regimentele de artilerie şi la batalioanele de
vânători de munte din compunerea armei infanteriei. Multe mijloace hipo‑
tractate erau repartizate la arma geniului şi transmisiunilor, la jandarmi,
pompieri, la trupele de administraţie, serviciul subzistenţelor şi serviciul
sanitar. La nevoie, se foloseau şi care cu boi.
Pentru serviciul poştal pe timp de campanie, exista un serviciu colum‑
bofil militar, dotat cu 1.000 de porumbei călători.
Prin legea din 1862 se prevedea câte un veterinar la fiecare divizie şi
escadron, iar la trupele de cavalerie se înfiinţează câte o secţie de infirmieri
de cai.
Legea din 27 noiembrie 1864 privind organizarea armatei române sta‑
bilea că serviciul sanitar poartă răspunderea pentru sănătatea trupelor şi a
cailor. În baza acestei legi, în tabele, la litera „Z”, paragraful „Veterinari” se
prevedea că, în administraţia centrală a Serviciului sanitar să fie un vete‑
rinar, cu gradul de veterinar principal clasa a II-a pentru conducerea şi
supravegherea serviciului veterinar.
În procesul de învățământ, reiese o diferenţă însemnată între pro‑
grama ce se predă în şcoală şi hotărârile Ministrului de instrucţie Racoviţă.
De unde cea dintâiu este cu totul elementară şi astfel cum nu există în nici
o şcoală veterinară, cea de al doilea corespunde bine cerinţelor acestei şti‑
inţe. Această deosebire provine de acolo că, primul program a fost elaborat
de oameni cari nu erau în curent cu cerinţele medicinei veterinare, iar cea
de a doua a fost alcătuită după indicaţiunea studentului Ioan Andronic,
care pe atunci se afla la Școala veterinară de la Alfort-Paris, şi pentru care
se prevăzuse un ajutor de 3150 lei vechi. În Monitorul Oficial No. 79 din
Aprilie 1862 găsim orarul Școalei Veterinare cu cele două diviziuni ale sale:
Diviziunea I, cu un nrumăr de 12 elevi, sub direcţia medicului de bata‑
lion Alexandrescu:
Zootomia: Prof. Lucaci, Marţi, Joi, 8–9 a.m.;
Clinica Animalelor: Prof. Prokesch, Marţi, Joi, Sâmbătă, 9–11 a.m.;
Anatomia şi Patologia copitelor: Prof. Enicec, Luni, Miercuri, Vineri, 1–2
p.m.;
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Anatomia şi Splachnologia: Medic Eichenbaum, Mărți, Joi, Sâmbătă,
11–12 a.m.;
Botanica: medic Grecescu, Luni, Miercuri, Vineri, 4–5 p.m.;
Zoologia, Anatomia comparată: Ananescu, Luni, Miercuri, Vineri, 3–4 p.m.;
Patologia Animalelor: Prof. Lucaci, Marţi, Joi, 4–5 p.m.;
Limba Latină şi Română: Părintele Bălăşescu, Luni, Vineri, 5–7 p.m.;
Divizia a II-a tot sub direcţia medicului de batalion Alexadrescu:
Zootomia: Prof. Lucaci, Marți, Joi, 8–9 a.m.;
Bandaje: dr. Burlan, Luni, Miercuri, Joi, 8–10 a.m.;
Anatomia, Splachnologia: medic Eichenbaum, Marţi, Joi, Sâmbătă, 11–12
a.m.;
Anatomia şi Patologia Unghiilor: Prof. Enicec, Luni, Miercuri, Vineri, 1–2
p.m.;
Zoologia medicală: dr. Stavrescu, Joi, Vineri, Sâmbătă, 3–4 p.m.;
Patologia animală: Prof. Lucaci, Marţi, Joi, 4–5 p.m.;
Limba Latină şi Română: Preotul Bălăşescu, Luni, Mercuri, Vineri, 5–7
p.m.
La 10 Februarie 1863 se publică în Monitorul oficial No. 37 programul
Școalei Veterinare în al III-lea an de la fondare:
Zootomia: – Lucaci, Marţi, Joi, Vineri, 9–10 divizia I și II
Pharmacologia: – Sâmbătă, 7–8, divizia I şi II
Anatomia copilei: – Enicec, Luni, Marţi, Miercuri, Vineri
Patologia şi terapia copitei: – } 8–9 divizia I şi II
Exteriorul cailor: – Sub lt. Fotino, Luni, Miercuri, Vineri, 8–9, divizia I şi II
Clinica animalelor: – Veterinarul Prokesch, Marți. Joi, Sâmbătă, 9–11, divi‑
zia I şi II
Anatomia comparată: – } D. Ananescu Prof. de Zoologie, Luni, Miercuri,
Vineri
Zoologia: – 3½–5 divizia I şi II. Mihăilescu şi Ghiţulescu asistenţi.
Chimia: – } Farmacistul Franschi. Miercuri, Joi, Sâmbătă, 1–3 diviz. I şi II
Materia Medicală: – } Farmacistul Hepites. Luni. Marți, Vineri, 10–11, divi‑
zia I şi II
Limba Latină: – Medic de Batalion cl. I, Manfi
Limba Franceză: – Chardon, Luni, Miercuri, Vineri
Elevii şcoalei veterinare vizitează infirmeriile grajdurilor cazărmilor şi
asistă la deschiderea cadavrelor.
Inspector Dr. Davila
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În anul 1864 se întoarce în ţară, Ioan Andronic, cu diplomă de medic
veterinar de la Școala din Alfort-Paris, prin stăruinţa căruia se elaborează
un nou program pentru Școala Națională Veterinară de către o comisiune
compusă din: dr. Davila, dr. Severin, Medicul Veterinar Andronic, dr.
Protici, dr. Teodori, dr. Atanasovici; împărţită în 6 catedre şi anume:
1. Ştiinţele naturale, Fizica, Chimia, Farmacologia, Botanica;
2. Anatomia descriptivă, Fiziologia şi Exteriorul animalelor domestice;
3. Anatomia şi patologia copitelor, Arta potcovitului;
4. Anatomia patologică, Patologia generală şi clinica internă;
5. Patologia chirurgicală şi chirurgia veterinară, clinica externă;
6. Higiena și Poliţia sanitară, Morbele epizootice şi contagioase.
Medicina legală.
Aceste cursuri sunt împărţite pe 5 ani de studii.
Elevii Școalei Veterinare pot dobândi două grade:
1. Pentru gradui de sub-veterinar sunt 3 (trei) examene.
2. Pentru gradul de veterinar sunt 4 (patru) examene, şi o teză scrisă
făcută de candidați asupra unui subiect ales de dânsul şi studiat în timpul
cursurilor.
(ss: dr. Davila, Severin, Teodori, Protici, Atanusovici, Vet. Andronic,)
Când a fost numit ca profesor, Andronic, deşi i s-a dat un studiu oare‑
cum accesoriu (exteriorul animalelor domestice), studenţii au fost atât de
captivaţi de prelegerile ce le făcea, încât unii din ei, cei mai sârguitori, s-au
sustras de a da examenele anuale la unele materii, predate de Lucaci, deo‑
rece trecerea dintr-un an într-altul era bazată pe numărul punctelor tuturor
cursurilor (viitoarele credite).
Încetul cu încetul, cursurile s-au îmbunătăţit. profesorul Prokesch a
tradus din limba germană: „Patologia medicală” a lui Moritz Friedrich Röll
de la Viena, şi „Patologia chirurgicală” a lui Eduard Hering de la Stuttgart,
ce erau cărţi clasice la Școlile veterinare germane, şi le-au predat studenţi‑
lor Școlii Veterinare din București (1, 19, 22, 27).
După aceast program al Școlii Naționale Veterinare din 1864, a studiat
și Dumitru Preotescu (1844–1873), care obţine la 9 Mai 1869, diploma de
medic veterinar cu Teza nr. 1 (Fig. nr. 14). Optând apoi, după absolvire,
pentru cariera de medic veterinar militar la Iaşi, fiind veterinar căpitan la
Regimentul 2 Roşiori cl. II-a.
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Fig. nr. 14 – Dumitru Preotescu (stânga); prima TEZĂ susținută la 9
Mai 1869, pentru diploma de medic veterinar cu nr. 1 (dreapta)

În anul 1872, Dumitru Preotescu publică la Iaşi, „Istoria generală a
medicinei veterinare, a mareşalăriei (potcovăriei) şi a Colegiului veteri‑
nar din Londra”, lucrarea are 55 pagini. Evidenţiază importanţa istoriei
medicinii veterinare, prezintă situaţia ei, face propuneri pentru primele
îmbunătăţiri.
La absolvirea Școlii Naționale Veterinare și respectiv ale Școlii
Superioare de Medicină Veterinară, după susținerea examenelor de
diplomă, în numele Principelui Domnitor, absolvenții obțineau DIPLOMA
DE MEDIC VETERINAR (Fig. nr. 15 și Fig. nr. 16).
Ioan Popescu (Fig. nr. 15 stânga), născut în anul 1843 în Bucureşti,
urmează Şcoala Națională Veterinară între anii 1861–1862, obţine titlul de
subveterinar, apoi continuă studiile între anii 1869–1870, după susținerea
examenelor și a Tezei, pentru obținerea Diplomei de medic veterinar
(Fig. nr. 15 mijloc și dreapta), a activat în diferite garnizoane ale armatei
(24, 29).
Profesor dr. Ioan Popescu (1843–1899) Veterinar locotenent colo‑
nel, a fost Şeful serviciului veterinar al armatei între 1895–1898. A predat
Zootomia, Farmacologia, Fiziologia, Anatomia patologică, a rămas apoi să
predea numai la Clinica chirurgicală şi Patologia bolilor externe, iar drept
colaborator avându-l la catedră pe tânărul medic veterinar Gh. Udrischi. A
fost Directorul Şcolii în perioada 1885–1890, timp în care s-a conceput şi
contruit pavilionul central, clinicile şi laboratoarele Şcolii Superioare de
Medicină Veterinară.
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Fig. nr. 15 – Ioan Popescu în tinerețe și la vârsta senectuții (stânga); Teza nr. 2,
din 9 Mai 1869, întocmită și susținută în anul 1869 de Ioan Popescu pentru
obținerea Diplomei de Medic Veterinar; Diploma de medic-veterinar emisă de
Școala Națională Veterinară, cu semnătura olografă a lui Carol Davila (dreapta).

Michail Condrus, din Brăila, la absolvirea Școlii Naționale Veterinare
a fost repartizat la Regimentul 2 Călăraşi – ca subveterinar rezervist, a
obținut Diploma de Medic Veterinar nr. 29, din 19 Decembrie 1873
(Fig. nr. 16), cu semnătura olografă a lui Mauriciu Colben.
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Fig. nr. 16 – Diploma de Medic Veterinar nr. 29, din 19 Decembrie 1873,
a lui Condrus Michail din Brăila, emisă de Școala Națională Veterinară,
cu semnătura olografă a lui Mauriciu Colben, directorul Școlii.

Școala Națională Veterinară începând din anul 1883 își schimbă
titulatura în Școala Superioară de Medicină Veterinară, astfel, în
CERTIFICATUL de absolvire al elevului Popescu Irimia (Fig. nr. 17), se
înscriu notele la examene pe anii: 1883, 1884, 1885, 1886 și 1887; precum
și cu notele de la examenele pentru diplomă din decembrie 1876 și pe
1887; cu denumirea TEZEI susținute, certificat prin semnătura olografă
a Directorului Școlii, colonel dr. Popescu Ioan, emis de Școala Superioară
de Medicină Veterinară, aflată sub conducerea Ministerului Agriculturii,
Comerțului, Industriei și Domeniilor.
Conducerea activităţii didactice şi a celei practice pentru învăţămân‑
tul veterinar a fost exercitată de către dr. Carol Davila, de la debut până la
sfârşitul anului 1870, când a demisionat.
O perioadă scurtă de timp la Direcţiunea şcolii s-a aflat până la înce‑
putul anului 1871, doctorul Teodoru, care a preluat direcţia Şcolii de la
Carol Davila.
Doctorul Teodoru, apoi, dându-şi demisia de la conducerea Şcolii
Veterinare, s-a trecut la alegerea unui nou director, astfel în şedinţa din 11
Decembrie 1871, Consiliul profesoral propune, pentru postul de director
pe Mauriciu Colben.
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Fig. nr. 17 – CERTIFICAT de absolvire al elevului Popescu Irimia, cu notele la
examene pe anii: 1883, 1884, 1885, 1886 și 1887; precum și cu notele de la examenele
pentru diplomă din decembrie 1876 și pe 1887; cu denumirea TEZEI susținute, cu
semnătura olografă a Directorului Școlii, Popescu Ioan, emis de Școala Superioară
de Medicină Veterinară, aflată sub conducerea Ministerului Agriculturii,
Comerțului, Industriei și Domeniilor.

Profesor dr. Colben Mauriciu (1835–1906), s-a născut la 30 mai 1835,
în oraşul Toelpitz din Boemia, unde urmează cursurile şcolii primare şi
secundare, înscriindu-se apoi la Şcoala Veterinară din Viena, pe care
o absolvă cu succes în 1858. În anul 1863, la solicitarea lui Carol Davila
către Şcoala veterinară din Viena, de a i se trimite absolvenţi valoroși pen‑
tru învăţământul şi serviciile veterinare din România, Directorul Şcolii
Veterinare, prof. Moritz Friedrich Röll îl recomandă, printre alţi câţiva şi
pe Mauriciu Colben.
La data de 6 Martie 1863, Consiliul medical superior decide a-i acorda
Autorizaţia de a esersa arta veterinară în Principatele Unite, după legile în
vigoare, i se acordă dreptul de liberă practică şi este încadrat la Regimentul
I Lăncieri – cu garnizoana în Bucureşti, având gradul de „Veterinar de regi‑
ment cl. II-a”.
În acea vreme, 1871, veterinarul şef al armatei române era Mauriciu
Colben, care a ocupat această funcţie timp de 22 de ani, începând din anul
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1871 până în anul 1893, când a fost pensionat. În această calitate, M. Colben
a organizat Serviciul veterinar militar şi a intervenit pentru trimiterea în
străinătate, a mai multor medici veterinari pentru specializare, în special
în zootehnie, precum şi în diagnosticul şi combaterea bolilor contagioase
la animalele de rentă.
Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii publice (la acea dată ministru
fiind generalul Christian Tell: n. 14.03.1871 – d. 09.01.1874), aprobă propu‑
nerea şi programul şcolar întocmit, iar decretul de numire a noului director
al Școlii veterinare, Mauriciu Coben, este dat abia la 12 Martie 1872.
În anul 1874, generalul E. Florescu, ministrul de Război, instituie o
comisie compusă din câţiva ofiţeri, printre ei fiind şi Mauriciu Colben,
veterinarul şef al armatei române, având misiunea de a achiziţiona armă‑
sari Pur Sânge Arab, chiar din Arabia. Au fost achiziţionaţi 10 armăsari în
luna August 1874, care au fost repartizaţi hergheliei militare de la Nucet
– Dâmboviţa, care a fost înfiinţată în acea vreme, pentru acest scop.
După demisia dr. Carol Davila de la conducerea direcției Școlii de
medicină, 1870, la conducerea acesteia a urmat dr. Gheorghe Polizu, care
nu a mai acceptat pe elevii Școlii veteinare în spațiile nou construite ale
Spitalului Militar Central din Calea Ştirbei Vodă nr. 79–81.
Odată cu transformarea Şcolii Superioare de Medicină în Facultatea
de Medicină și Farmacie, ce își avea sediul în cadrul Spitalului Militar
Central, Şcoala de Medicină Veterinară a fost nevoită să-şi caute altă
locaţie, astfel că, începând cu anul 1871 până în anul 1880, activitatea s-a
desfăşurat în casele lui Scarlat Pencovici, din Grădina Pencovici, aflată
între cazarma Malmaison şi Manutanţa armatei (amplasată pe terenul
lui Scarlat Pencovici), de pe str. Podul de Pământ (denumită apoi Calea
Plevnei, după războiul de Independenţă, 1877–1878), la acea vreme, locaţi‑
ile erau proprietatea Ministerului de Război, care au fost cedate provizoriu
Ministerului Instrucţiunii publice (a se vedea revista Medicul veterinar,
1879, nr. 2, p. 22).
Între anii 1880 şi 1884 activitatea Şcolii de Medicină Veterinară s-a
desfăşurat în casa Triandafil din strada Fântânii, colţ cu strada Ştirbei
Vodă. Casa Triandafil era proprietatea Ministerului de Război. Planul de
amplasament al zonei din anul 1911, ne arată cine era proprietarul imobilu‑
lui la începutul veacului trecut, acesta era Grigore Triandafil (1840–1907),
doctor în drept de la Paris şi magistrat de carieră, a trecut avocat, fiind
din anul 1880 unul dintre fruntaşii Partidului Conservator. Apoi a fost
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Ministru al Justiţiei timp de trei luni în 1890–1891, a fost şi primar al
Capitalei în 1892–1893. La moartea sa, 1907, deținea funcția de preşedinte
al Camerei Deputaților. Dacă activitatea sa politică a fost destul de ştearsă,
trebuie să-i fim recunoscători pentru casa pe care a lăsat-o. Ea este înscrisă
în Ghidul Bucureştilor din 1885, când adresa ei era „Str. Fântânei, 3 bis“.
Începând cu anul 1883, când la data de 28 Martie, Ministerul
Instrucţiunii a decretat un Regulament pentru organizarea Şcolii
Superioare de Medicină Veterinară, opera noului director prof. Al.
Locusteanu. În anul 1883, Mauriciu Colben s-a pensionat iar la conducerea
Şcolii vine prof. Al. Locusteanu, ocazie cu care, Şcoala trece de Ministerul
Instrucţiunii la Ministerul Agriculturii, recent înfiinţat. Școala Națională
Veterinară își schimbă denumirea, în 1883, devenind Școala Superioară de
Medicină Veterinară, titulatură păstrată până în anul 1921 când se trans‑
formă în Facultatea de Medicină Veterinară, arondată Universității din
București.
Între anii 1885 şi 1887 activitatea Şcolii Superioare de Medicină
Veterinară s-a desfăşurat în Casele Boerescu şi apoi ale lui I. Vidu, de pe
Uliţa Pensionatului (lângă Spitalul Colţea), deci în buricul capitalei, lângă
Universitate, unde studenţii Școlii Superioare de Medicină Veteririnară
audiau cursuri şi efectuau laboratoarele de zoologie, fizică, chimie etc.
În anul 1888, Vasilescu N. Constantin (1854–1902) absolvent al Școlii
Naționale de Medicină Veterinară în anul 1878, ocupă prin concurs postul de
profesor la catedra Zootehnie, Igienă şi Agronomie de la Şcoala Superioară
de Medicină Veterinară (post ocupat în perioada anterioară 1883–1888, de
Louis Vincent, în calitate de profesor suplinitor). Lucrarea științifică cea
mai importantă efectuată de Prof. C. N. Vasilescu a fost cea de genetică,
legată de modul de transmitere ereditară a caracterului de monodactilie
(sindactilie) la porc (8, 27). Fenomenul îl observase încă din perioada când
lucra în judeţul Dolj, între anii 1878–1883. Pe parcursul experimentării,
comunică Şcolii veterinare de la Alfort-Paris unele din rezultatele obţinute
de el şi trimite în anul 1891, directorului Şcolii, prof. Baron, două exemplare
sindactile, un vier şi o femelă (scroafă), dar, din cauza frigului au murit
pe timpul transportului. Datele obținute privind transmiterea ereditară a
sindactiliei la porc au fost communicate de C. N. Vasilescu și la congresele
de medicină veterinară care au avut loc în București (21).
Cercetarea sa a produs o oarecare impresie la Paris, în urma publicării
în nr. 24 din 13 Iunie 1891 al revistei pariziene Le Progres medical, unde
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apare articolul Transmission hereditaire d’une malformation în care „experi‑
enţa prof. Vasilescu de la Şcoala veterinară din Bucureşti este considerată
„extrem de interesantă” şi se reproşează Muzeului de istorie naturală din
Paris, că „se fereşte să întreprindă experienţe de acest gen”.
În România, Prof. C. N. Vasilescu începuse singur experiențele, în
anul 1889, astfel a reuşit să obţină la a X-a generaţie de purcei, cinci pur‑
cei de la o scroafă, toţi monodactili, adică obţine în câţiva ani exemplare
homozigote, ce manifestau sindactilia. Anomalia constă în fuziunea celor
două degete de la toate membrele, îngreunând deplasarea datorită dureri‑
lor provocate în timpul mersului.
Rezultatele experimentelor sale intitulate: Coup d’oeil sur l’existence
des porcs monodactyles” au fost publicate în revista Journal de Médecine
Vétérinaire et de Zootechnie de Lyon, din luna Mai 1896, care au produs
un deosebit răsunet în rândul specialiştilor, fiind prima lucrare de genetică
efectuată pe animale de rentă. Sub conducerea prof. C. N. Vasilescu au fost
elaborate mai multe teze pentru obţinerea titlului de medic veterinar, prin‑
tre care o cităm pe cea întocmită de Ion Zamfirescu în anul 1895, intitulată
Hereditatea normală şi patologică.
Construirea localului propriu al Școlii Superioare de Medicină
Veterinară din Splaiul Independenței nr. 105, sectorul 5, București
Perioada scursă de la înfiinţarea Şcolii Veterinare (1856), până în
anul 1887, activitatea didactică s-a caracterizat prin mari lipsuri materiale
şi modificări repetate ale regulamentelor de funcţionare, cadrele didac‑
tice fiind preponderant medici militari, care erau angajaţi şi în unităţile
militare şi marile unităţi, ce plecau în misiuni s-au aplicaţii, lăsând baltă
activitatea didactică din cadrul Școlii veterinare.
În anul 1883, Mauriciu Colben cedează conducerea Şcolii Superioare
de Medicină Veterinară, lui Al. Locusteanu, ocazie cu care, Şcoala trece
de Ministerul Instrucţiunii la Ministerul Agriculturii, recent înfiinţat.
Cel dintâi Ministru al Agriculturii, Ion Câmpineanu, a alocat o sumă
de aproape 300.000 lei, pentru cumpărarea a trei hectare de teren, din
Splaiul Independenţei nr. 105, pe care se vor construi pavilioanele Şcolii
Superioare de Medicină Veterinară.
În anul 1887 s-a dat în folosinţă pavilionul central al monumenta‑
lei clădiri a Facultăţii de Medicină Veterinară din Splaiul Independenţei
nr. 105, precum şi unele anexe din suprafaţa de 3 hectare. Construcţia s-a
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Fig. nr. 18 – Pavilionul central al campusului medical veterinar din Splaiul
Independenţei 105 (stânga), proiectat și contruit de arhitectul Nicolae P.
Cerkez (mijloc); la temelie, clădirea adăpostește actul de fundare (dreapta)

desfăşurat pe vremea când Primăria Capitalei a fost condusă de primarii:
Nicolae Fleva 1884 (ianuarie) – 1886 (aprilie); N. Manolescu 1886 (iunie)
– 1886 (noiembrie); I. Câmpineanu 1886 (noiembrie) – 1888 (aprilie).
Între anii 1885–1890 se construieşte localul propriu, în sistem pavilio‑
nar, al Şcolii Superioare de Medicină Veterinară din Splaiul Independenţei
nr. 105. La conducerea Şcolii în perioada 1885–1890 a fost prof. colonel dr.
Ioan Popescu (a se vedea Fig. nr. 15).
Clădirea principală (Fig. nr. 18, stânga), din campusul medical vete‑
rinar bucureștean, proiectată și contruită de arhitectul Nicolae P. Cerkez
(Fig. nr. 18 mijloc); ce adăpostește la temelie actul de fundare, ce poarta
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semnăturile Regelui Carol I și a Reginei Elisabeta; precum și a mitropoli‑
tului – Calinic Miclescu; primului ministru – Ion C. Brătianu; ministrului
Agriculturii Industriei și Comerțului – Anastasie Stolojan; Secretarului
General al Departamentului – Corneliu R. Manolescu; Șefului Diviziunii
Agriculturii, Industriei și Comerțului – Ștefan C. Michăilescu; Directorului
Școlii Superioare de Medicină Veterinară – Ioan Popescu, precum și
Arhitect – Nicolae P. Cerkez (Fig. nr. 18 dreapta). Pavilionului central a
fost construit în anii 1886–1887 (1, 25).
Majestatea Sa Carol I, Rege al României, Principe de HohenzollernSigmaringen (n. 10 aprilie 1839, Sigmaringen – d. 10 octombrie, 1914,
Sinaia); Regina Elisabeta (n. 29 decembrie 1843 Schloss Monrepos,
Neuwied, Germania – d. 18 februarie/2 martie 1916 – la 72 de ani),
înmormântați la Mânăstirea Curtea de Argeș, Regatul României (Fig. 19
stânga); cu semnăturile de pe actul de fundare ale Regelui Carol I și a
Reginei Elisabeta; precum și a mitropolitului Calinic Miclescu; primului
ministru Ion C. Brătianu; ministrului Agriculturii Industriei și Comerțului
Anastasie Stolojan; Secretarului General al Departamentului Corneliu R.
Manolescu; Șefului Diviziunii Agriculturii, Industriei și Comerțului Ștefan
C. Michăilescu; Directorului Școlii Superioare de Medicină Veterinară –
Ioan Popescu, precum și Arhitectului Nicolae P. Cerkez (Fig. nr. 19 dreapta).

Fig. nr. 19 – Majestatea Sa Carol I, Rege al României, Principe de HohenzollernSigmaringen (n. 10 aprilie 1839, Sigmaringen – d. 10 octombrie, 1914, Sinaia) și
Regina Elisabeta (stânga); Facsimilul cu personalitățile de pe actul de fundare:
Regele Carol I și Regina Elisabeta; mitropolitul Calinic Miclescu; primul ministru
Ion C. Brătianu; ministrului Agriculturi Industriei și Comerțului Anastasie Stolojan;
Secretarului General al Departamentului Corneliu R. Manolescu; Șefului Diviziunii
Agriculturii, Industriei și Comerțului Ștefan C. Michăilescu; Directorului Școlii
Superioare de MedicinăVeterinară – Ioan Popescu și Arhitectului Nicolae P. Cerkez
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Suprafața de teren al campusului medical veterinar din Splaiul
Independenței nr. 105, s-a mărit cu încă 3,5 hectare, iar lucrările de
construcții au continuat cu: Institutul de seruri și vaccinuri (1908–1911),
Pavilionul de Anatomie patologică și Microbiologie, Amfiteatrul, Căminul
studențesc, Institutul Național Zootehnic (1926–1930) etc. (Fig. nr. 20).

Fig. nr. 20 – Planul de situație al Facultății de Medicină
Veterinară, întocmit de studentul C. Simionescu, la 1930

La 03 februarie 1907 profesorii Şcolii Superioare de Medicină
Veterinară: Alexandru Locusteanu, Constantin Gavrilescu, Paul Oceanu,
Paul Riegler, Ioan Poenaru, Gheorghe Udrischi, Constantin Motaş și
Nicolae Filip înaintau un memoriu ministrului instrucţiunii publice
prin care se critica vehement lipsa unei situaţii legale a învăţământului
medicinii veterinare din România, în condiţiile în care, acest domeniu are
atribuţii tot mai extinse precum: poliţia sanitară veterinară, igiena publică,
cercetarea ştiinţifică şi economia agrară (12, 13, 32).
Transformarea Școlii Superioare de Medicină Veterinară în facultate propriu-zisă, susţine memoriul pe un ton polemic, nu ar fi decât o schimbare de
titlu, pentru că după cum s-a arătat mai sus, şcoala astăzi are deja aceleaşi
condiţiuni de primirea studenţilor, aceeaşi ani de studiu, aceleaşi examene
de diplomă ca şi celelalte facultăţi şi astfel fiind nu numai că n-ar face umbră
altor facultăţi, dar pe lângă că s-ar face un act de dreptate, s-ar crea pentru
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profesiunea veterinară o situaţie morală mai înaltă şi mai atrăgătoare pentru tineret spre marele folos al ţării ... Acolo unde este natural să ajungem,
acolo unde tindem să fim, vom fi, chiar dacă cei ce s-au opus s-ar crede infailibili şi nemuritori, căci în calea progresului nu se pot opune nici forţele
naturii, necum mici fiinţe cum suntem noi oamenii. Potrivnicii noştri nu
cunosc, că forţa noastră stă în moralul nostru pentru cauza bună pentru
care luptăm şi în puterea voinţei şi a muncii noastre (din revista Arhiva
Veterinară, an IV, I907, nr. 4, p. 13–19).

Această transformare a fost posibilă, în perioada de directorat a profe‑
sorului Ioan Athanasiu din anii 1907–1910 al Şcolii Superioare de Medicină
Veterinară din Bucureşti care, în această calitate elaborează proiectul de
lege Haret-Athanasiu (Legea a fost promulgată prin decretul regal 1.824
din 27 Mai 1909), privind organizarea Şcoalei Superioare de Medicină
Veterinară, proiect care a fost votat în Parlamentul României, publicată în
Monitorul Oficial No. 51 din 04 Iunie 1909.
La acest început de etapă, în anul 1909 deci, programa şcolară şi aco‑
perirea pe posturi se prezinta în felul următor:
– Terapeutică medicală şi experimentală – Alexandru Locusteanu;
– Materia medicală şi arta de a formula – Alexandru Locusteanu;
– Anatomie descriptivă şi comparată – Constantin Gavrilescu;
– Anatomie topografică – Constantin Gavrilescu;
– Medicină operatorie, teoretică şi practică – Paul Oceanu;
– Obstetrică şi teratologie – Paul Oceanu;
– Clinică şi patologie medicală – Ion Poenaru;
– Patologie generală, anatomie patologică cu demonstraţii de micro‑
scopie – Paul Riegler;
– Inspecţia sanitară a cărnurilor, microbiologia teoretică şi experi‑
mentală – Paul Riegler;
– Clinica şi patologia boalelor externe – Gheorghe Udrischi;
– Zootehnia generală şi specială – Nicolae Filip;
– Higiena şi exteriorul animalelor domestice – Nicolae Filip;
– Patologia şi clinica boalelor contagioase – Constantin Motaş;
– Poliţia sanitar veterinară – Constantin Motaş;
– Jurisprudenţa comercială veterinară – Constantin Motaş;
– Medicină legală cu studiul intoxicaţiei – Constantin Motaş;
– Fiziologia generală şi specială – Ioan Athanasiu;
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– Istologia – Ioan Athanasiu.
Funcţionau în aceeaşi perioadă în calitate de conferenţiari: Aurel
Babeş, care preda: fizica, chimia, toxicologia şi urologia; iar Alexandru Pilat
care preda: botanica, zoologia și agronomia.
În anul 1910, Ioan Athanasiu demisionează din postul de director al
școlii, este înlocuit de către profesorul Paul Riegler, care deţinuse, până
la acea dată, postul de subdirector, care se preocupă de dotarea labora‑
toarelor cu instrumentar şi aparatură, şi, dă o atenţie deosebită activităţii
desfăşurate de studenţi în laboratoare şi în efectuarea lucrărilor practice,
încercând, în scopul optimizării acestor activităţi, didactice și științifice,
suplimentarea posturilor cu şefi de lucrări.
Prestigiul Şcolii Superioare de Medicină Veterinară, stabilitatea
pe care o obţinuse în timp, precum şi aprecierile contemporanilor, adu‑
când în discuţie un eveniment apropiat anului promulgării legiuirii
Haret-Athanasiu.
Este vorba de alegerea profesorului Ioan Athanasiu, în anul 1915, ca
rector al Universității din București, în legislatura 1915–1920 (prof. Ioan
Athanasiu a predat cursurile de Fiziologie animală și la Facultatea de
Științe, era și directorul Institutului de Fiziologie ce se afla sub conduce‑
rea Universității din București), când în ședința Senatului universității,
profesorul dr. Toma Ionescu, vestitul chirurg, care în Noiembrie 1898,
prezida un concurs, consecutiv căruia, dr. Gheorghe Udrischi a fost numit
profesor de Patologie şi Clinică chirurgicală de la Școala Superioară de
Medicină Veterinară, în calitatea sa de membru al Senatului Universității
din București, în cea de decan al Facultății de Medicină în perioadele:
1906–1912, 1921–1922 si 1925–1926, precum și cea de rector al Universității
din București între anii 1912 și 1915, contestă dreptul profesorului Ioan
Athanasiu de a ocupa acestă funcție de conducere, pe considerentul cali‑
tăţii sale de medic veterinar, cu ocazia căreia s-a adus în discuţie calitatea
lui Athanasiu de profesor al Şcolii Superioare de Medicină Veterinară din
București, care funcționa conform prevederilor Legii nr. 1824 din 27 Mai
1909, votată în Parlament la 04 Iulie 1909.
Opinia opozantă alegerii, exprimată în şedinţă de Senat de către profe‑
sorul dr. Thoma Ionescu, dă prilej unei luări de poziţie generală/de protest,
în favoarea profesiunii medicinii-veterinare. Cu această ocazie, se face o
sinteză a situaţiei şcolii, situaţie care dă instituţiei dreptul la o consideraţie
echivalentă cu cea a învăţământului universitar.
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Argumentându-se această poziţie, în expunerea de motive, se relevă
elementele de similitudine cu învăţământul universitar și se enumeră:
– Programa şcolii este similară programelor tuturor Școlilor veteri‑
nare din străinătate;
– Toţi profesorii au studii de specializare în străinătate (Fig. nr. 21);
– Elevii şcolii sunt absolvenţi de liceu, având carnet de student
(Fig. nr. 22);
– Durata studiilor este de 5 ani;
– Pentru obţinerea titlului de medic veterinar se susţine o teză;
– În laboratoarele şcolii se întocmesc lucrări originale care se publică
în revistele locale şi străine;
– Şcoala Superioară de Medicină Veterinară asigură, la cererea
Direcţiei sanitare şi a armatei, întreaga producţie de vaccinuri necesară
ţării.
Protestul este semnat de profesorii: Nicolae Filip, Constantin
Gavrilescu, Alexandru Locusteanu, Constantin Motaş, Paul Oceanu, Ion
Poenaru, Paul Riegler, Grigore Slavu, Gheorghe Udrischi (Revista de
Medicină Veterinară și Zootehnie, Bucureşti, 1916, XXIX, 1).

Fig. nr. 21 – Corpul didactic la începutul secolului XX – 1905:, în picioare:
de la stânga la dreapta: Gheorghe Udrischi, Nicolae Filip, Ioan Athanasiu,
Constantin Motaş; pe scaune: Aurel Babeş, Paul Oceanu, Alexandru
Locusteanu, Paul Riegler, Constantin Gavrilescu, Ion Poenaru
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Fig. nr. 22 – Carnet de student nr. 29, pe anul 1890/1891, cu
semnătura olografă a directorului Al. Locusteanu

Profesorul Ioan Athanasiu a fost ales Rector al Universităţii din
Bucureşti în perioada anilor 1915–1920 (fiind al 11-lea rector al acestei pre‑
stigioase instituții e învățământ superior din România) când facultățule
din cadrul universității au fost evacuate la Iași în perioada Primului Război
Mondial 1916–1918, deoarece trupele puterilor Centrale prusaco-austroungare-otomane și bulgare au ocupat Bucureștiul.
Aflat în refugiu la Iaşi, în anul 1917, Ioan Athanasiu fondează revista
Renaşterea Română, pe care o conduce până în anul 1921, când apariţia
acesteia încetează din lipsă de fonduri. Renașterea Română: studii și pro‑
bleme de organizare viitoare [revistă lunară]. Iaşi: Tipografia „Dacia”
1917–1921 (7, 16). În Revista Renașterea Română Anul I, numărul 2, vol. I,
din 13 Aprilie 1918, ca director și initiator al revistei, rectorul de atunci al
Universității din București, profesor medic veterinar Ioan Athanasiu – este
cel care semnează articolul intitulat: Unirea Basarabiei cu România. În
Revista Renașterea Română Anul I, numărul 9, vol. II, Noiembrie 1918, tot
Ioan Athanasiu scrie articolul intitulat: Unirea Transilvaniei și Bucovinei
cu Patria-Mamă.
În anul 1911 profesorul Ioan Athanasiu devine membru corespon‑
dent al Academiei Române. În expunerea asupra activității științifice a
profesorului Ioan Athanasiu, prezentată de către Acad. Gh. Marinescu din
însărcinarea Societății de Științe, al Academiei Române, se arată că: acesta
este fiziologul nostru cel mai de seamă, care a ridicat studiul fiziologiei la un
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nivel necunoscut până astăzi în țara noastră – motiv pentru care Societatea de
Științe și-a făcut o adevărată datorie de a-l propune ca membru corespondent
al Academiei.
În paralel, profesorul a desfăşurat activitate didactică şi la Catedra
de Fiziologie de la Şcoala Superioară de Medicină Veterinară (devenită
ulterior, în anul 1921, Facultate de Medicină Veterinară, încorporată în
Universitatea din București până la aplicarea Legii Învățământului din
1948).
În perioada anilor 1917–1920 a fost şi Preşedinte al Asociaţiei
Profesorilor Universitari, în paginile căreia s-au remarcat îndeosebi docu‑
mentul: „Rătăciri naţionale”: raport prezentat Consiliului Universitar din
Bucureşti în şedinţa dela 20 Noiembre 1919, Bucureşti: Cartea Românească,
1919; Schiţă de organizare a învăţământului primar. Bucureşti: Flacăra,
1919; Empirismul în educaţia fizică. Bucureşti: Cartea Românească, 1921;
Politică şcolară greşită: noua reformă a învăţământului primar, Bucureşti:
Tipografia Universul, 1925.
De-a lungul anilor, preocupat de activitatea didactică, prin orele de
practică şi teorie oferite, profesorul Athanasiu a contribuit la formarea
unor viitori medici și biologi de renume internaţional.
Un exemplu, îl constituie profesorul Gheorghe Marinescu – remar‑
cabil neurolog român, care subliniează munca deosebită, sacrificiile
mentorului său Ioan Athanasiu, care în condiţii improprii, se străduia să
ofere cursuri de o calitate deosebită. Imparţial, conştiincios, obiectiv, dedi‑
când multe ore de muncă cursurilor şi demonstraţiilor, Ioan Athanasiu
oferea întotdeauna informaţii avizate, clare şi simplu exprimate. Dovada
peremptorie o constituie și colaborarea pe tărâmul cercetării experimen‑
tale, enunțăm ciclul din lucrările experimentale efectuate în anii 1914, 1915
și 1916, împreună cu savantul Gheorghe Marinescu, comunicate și apoi
publicate la Societatea de Biologie, în revista Comptes rendus des séances de
la Société de Biologie, însoțită de imagini histologice ale țesutului muscular
din miastenie.
După sfârşitul Primului Război Mondial, Şcoala Superioară de
Medicină Veterinară din Bucureşti a fost ridicată legal, prin votul parla‑
mentarilor, la rangul de Facultate de Medicină Veterinară şi integrată în
Universitatea din Bucureşti, iar absolvenţii ei au primit titlul de doctor în
medicină veterinară, conform Legii Nr. 3.429, promulgate la 22 Iulie 1921
şi publicată în MO 3.429/22 Iulie 1921.
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În anul 1925, îl găsim din nou pe Ioan Athanasiu în diverse instituții
de profil din Franţa, la Institutul Internațional de Fiziologie „E. J. Marey”,
apoi la Leiden în Olanda, unde activează în laboratorul profesorului
Einthoven, continuându-şi cercetările sale referitoare la natura influxului
nervos (7, 16).
În anul 1925, din necesitatea de a alinia bulevardul Colţei (actualul
bulevard Nicolae Bălcescu), edilii oraşului de la acea vreme, au trecut la
demolarea clădirii particulare ce adăpostea vechiul Institut de Fiziologie
din București, ce-și avea sediul pe strada Enei, fără ca în prealabil Ministerul
Instrucţiunii Publice să fi asigurat finisarea localului noului institut (care
va deveni ulterior sediul actualei Facultăți de Biologie), pentru construirea
căruia profesorul I. Athanasiu a desfăşurat, ani în şir, o activitate extrem
de perseverentă.
Apreciind că dărâmarea vechiului local, înainte de a se fi terminat cel
nou, a dezorganizat complet procesul de învăţământ, punându–1 în impo‑
sibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile de profesor, Ioan Athanasiu, care se
găsea în străinătate pentru efectuarea de studii științifice, a demisionat la
data de 01 Octombrie 1925, din învăţământul superior din România.
Reîntors în ţară, pe 1 octombrie 1925, îşi înaintează demisia, prin
adrese trimise Ministerului Instrucţiunii şi decanilor Facultăţilor de
Ştiinţe şi Facultăţii de Medicină Veterinară, în semn de protest faţă de
sprijinul financiar insuficient acordat de stat pentru construcţia noului
sediu al Institutului de Fiziologie, comun pentru toate facultăţile de profil
din Bucureşti, clădire care actualmente adăpostește Facultatea de Biologie
(Fig. nr. 23).
La data intrării României în război, direcţia Școlii Naționale
Veterinare era deţinută de Paul Riegler, avându–1 ca subdirector pe pro‑
fesorul Grigore Slavu. După declanşarea ostilităţilor, cursurile au fost
întrerupte, studenţii din anii mari au fost mobilizaţi şi repartizaţi, iniţial,
la Spitalul veterinar militar din Bucureşti, apoi, după ocuparea capitalei
de către trupele germane-bulgare conduse de felmareșalul August von
Mackensen, au fost evacuaţi şi repartizaţi în cadrul serviciilor sanitarveterinare la diferite unităţi militare. La rândul ei, Școala Superioară de
Medicină Veterinară a fost evacuată la Iaşi, împreună cu Institutul de
seruri şi vaccinuri. Laboratoarele au fost devastate, iar în clădirea prin‑
cipală a şcolii precum şi în pavilioanele adiacente, s-a instalat spitalul şi
infirmeriile trupelor de ocupaţie. Tot ce le-au fost de folos, s-aut trimis în
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Germania, ce nu, s-au distrus, astfel au fost distruse materialele și obiectele
din laboratoare, muzee, precum și biblioteca, aparatul Röentgen etc.

Fig. nr. 23 – Clădirea construită sub directa conducere a prof. Ioan Athanasiu
pentru Institutul de Fiziologie (stânga), avea să devină după anul 1926, anul morții
lui Ioan Athanasiu, sediul Facultății de Științe Naturale (Biologie); facsimil din 01
Octombrie 1925 (dreapta), prin care prof. Constantin Șt. Motaș, anunța demisia,
prin adrese trimise Ministerului Instrucţiunii şi decanilor Facultăţii de Ştiinţe şi a
Facultăţii de MedicinăVeterinară.

Primul Război Mondial, fiind cel mai distructiv și sângeros conflict
de până atunci din istoria omenirii, a avut costurile umane și materiale
amețitoare. Pierderile de capital uman și fizic au fost estimate la 150 de
miliarde $, iar în chestiunea reparaţiilor, Germania a făcut toate eforturile
pentru a plăti cât mai puţine reparaţii, după care a urmat inflația și criza
economică mondială din perioada 1929–1933.
După război, învăţământul medical-veterinar se afla în faţa unor nevoi
imperioase ale căror priorităţi erau greu de stabilit, dar care, în ansamblu,
se cereau rezolvate cu aceeaşi urgenţă, refacerea clădirilor, reutilarea labo‑
ratoarelor, procurarea aparaturii necesare etc., apoi trebuia să se asigure
şcolarizarea unui număr sporit de tineri, răspunzând astfel nevoii de cadre
specializate. Toate acestea trebuiau să se rezolve în paralel cu încercarea de
a obţine recunoaşterea calităţii activităţilor desfăşurate în Școală, printrun statut consemnat legislativ, trebuia să se obţină deci, transformarea
legiferată a Școlii în învăţământ superior, în Facultate.
În 1919, conducerea Școlii a fost încredinţată profesorului Constantin
Motaş, în acelaşi an, studenţii anilor IV şi V care fuseseră mobilizaţi în
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unităţi militare, urmau să fie declaraţi absolvenţi. Această hotărâre a făcut
ca, în anul 1919, să absolve Școala, prima serie „postbelică”, care a fost
scutită de susţinerea tezei de medic veterinar, precum şi de examenul de
definitivat. Practic, în aceste condiţii vitrege, membrii corpului profesoral
încep demersurile pentru a se aduce Școlii statutul de învăţământ univer‑
sitar, care, în fapt, îndeplinea toate condiţiile pentru a deveni facultate.
Efortul de a realiza acest deziderat avea o tradiţie, existau deja anu‑
mite realizări, este de amintit reforma învăţământului secundar şi superior
din anul 1899, prin care se prevedea obligativitatea absolvirii liceului pentru
candidaţii înscrişi în Şcoala Superioară de Medicină Veterinară. Amintim,
de asemenea, al II-lea Congres naţional de medicină veterinară (14–18
Octombrie 1899) la care s-a discutat referatul privind reforma învăţământului
medical veterinar în România, iar în 1907, când, urma să apară legea învăţă‑
mântului superior, conjunctură în care Ion Șt. Furtună publică în Revista
de Medicină Veterinară şi Zootehnie „Proiectul de lege pentru modificarea
legiuirii asupra învăţământului superior şi necesitatea înălţării învăţământu‑
lui medicinei veterinare”. Acţiunea profesorilor Școlii din 03 Februarie 1907,
dată la care se înaintează Ministerului Instrucţiunii un memoriu în care se
arată documentat că, transformarea şcolii în facultate nu presupune decât o
schimbare de titlu. Amintim, de asemenea, reglementările obţinute în acest
sens prin Legea Haret-Athanasiu (Fig. nr. 24), privind organizarea Şcoalei
Superioare de Medicină Veterinară ce a fost promulgată prin decretul regal
1.824 din 27 Mai 1909, proiect care a fost votat în Parlamentul României,
publicată în Monitorul Oficial No. 51 din 04 Iunie 1909.

Fig. nr. 24 – Autorii Legii Haret-Athanasiu, Legea nr. 1824 din 27 Mai 1909
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În anul 1911, reluându-se în discuţie problema reformei învăţămân‑
tului superior, Societatea studenţilor în medicină veterinară adresează un
memoriu Ministerului Instrucţiunii solicitând ridicarea şcolii la rangul de
facultate şi demonstrând, în acelaşi timp, legitimitatea acestor cereri.
Iar apoi în 1913, la al III-lea Congres naţional de medicină veterinară
(19–21 Mai 1913), în raportul prezentat de profesorii Alexandru Locusteanu
şi Gheorghe Udrischi, „Organizarea învăţământului medicinei veterinare
în România”, se argumentează din nou necesitatea acestei schimbări.
În anul 1919, profesorul Constatin Gavrilescu fiind încă mobilizat şi
încadrat la Marele Cartier General, elaborează împreună cu Veterinarul
Şef al Armatei, generalul Petre Stavrescu, actele pentru înălţarea Şcolii
Superioare de Medicină Veterinară la rangul de facultate. Ca urmare a
acestui fapt, Ministerul Instrucţiunii Publice împreună cu Ministerul de
Interne depun în parlament un proiect de lege pentru crearea Facultăţii
de Medicină Veterinară. Din nefericire, după câteva zile guvernul a fost
demis şi se organizează noi alegeri, astfel încât, proiectul nu a fost pus
în dezbatere. Ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publice în acea perioadă
1919–1920, a fost profesorul Ioan Borcea ce a depus un astfel de proiect, la
Parlamentul de sub guvernul domnului Vaida (Guvernul Alexandru Vaida
Voievod – I, a fost un consiliu de miniștri care a guvernat România în
perioada 01 Decembrie1919 – 12 Martie 1920), dar dizolvându-se în timp
Parlamentul, legea nu s-a putut vota.
După război, intervenţiile sunt reluate, o comisie specializată
întocmeşte un proiect de lege în acest sens, ce este înaintat Senatului
Universităţii din Bucureşti, care, în şedinţa din Februarie 1920 a avizat
proiectul, dar, Demersul nu s-a finalizat, proiectul neputând fi votat de
plenul Parlamentului căruia urma să-i fie prezentat, acesta dizolvându-se
între timp, și anume, la 12 Martie 1920.
În anul 1921 profesorul Gavrilescu prezidează şedinţa – rămasă isto‑
rică – a Societăţii Studenţilor în Medicină Veterinară, care stăruia ca Şcoala
Superioară de Medicină Veterinară sa fie transformată în facultate. În
această şedinţă, studenţii veterinari au declarat grevă generală pentru că,
forurile superioare nu se lăsau convinse încă, de necesitatea naţională şi de
imperativul moral al acestei dorinţe, Ce cauză mai sfântă pentru o grevă, scria
profesorul doctor Gh. Nichita în necrologul profesorului C. Gavrilescu.
În anul 1921 Societatea studenţilor în medicină veterinară, al cărei preşe‑
dinte era la acea dată Mihail Dron, întocmeşte un nou memoriu, susţinut
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de profesorii: Victor Babeş, Constantin Proca, Mina Minovici, Dragomir
Hurmuzescu, Dimitrie Voinov, Traian Lalescu, Gheorghe Murgoci şi alţii.
Profesorul Mina Minovici, decanul Facultăţii de Medicină, declara:
… Şcoala de Medicină Veterinară trebuie să fie înălţată la rangul de facultate.
Ea are şi organizaţia cerută şi autoritatea ştiinţifică necesară. A nu o face, ar
fi nu numai perpetuarea unei inechităţi, dar şi perseverarea într-o greşeală
adânc păgubitoare nu numai interesului cultural, dar şi intereselor economice
naţionale.
La rândul său, profesorul Ioan Cantacuzino consemna: ... Nu poate fi
vorba, pentru un spirit pătruns de educaţia biologică, să considere studiul medicinei veterinare ca stând mai prejos decât acela al medicinei umane. Cât n-a
beneficiat aceasta din urmă de descoperirile marilor microbiologi, parazitologi
şi igienişti care au ilustrat medicina veterinară mondială! Este o simplă anomalie, rest al unor prejudecăţi care nu se mai potrivesc cu timpurile de astăzi, de a
lăsa şcoala de medicină veterinară în inferioritate faţă de facultatea de medicină.
Consider că ridicarea Şcolii de Medicină Veterinară din Bucureşti la rangul de
facultate trebuie considerată ca o reformă raţională şi echitabilă; deci necesară.
Profesorul I. Cantacuzino a avut drept colaboratori în cadrul
Laboratorului de patologie experimentală şi bacteriologie fondat de el, pe
tărâm științific, cu profesori ai Școlii Superioare de Medicină Veterinară,
îndeosebi cu: Ioan Athanasiu (5, 15, 16, 32); Paul Riegler (14); Alexandru
Ciucă (11, 13). De asemenea, profesorii Școlii Superioare de Medicină
Veterinară au colaborat cu profesorul Victor Babeș în cadul primului insti‑
tul de cercetare în domeniul bolilor la om și la animale, denumit ințial:
Institutul de patologie experimentală și bacteriologie, care apoi a devenit
Institut omonim, ce dispunea pentru diagnosticul unor maladii infecțioase
la animale, de laboratoare specializate în cadrul Secției a II-a denumită
„cercetarea bolilor infecțioase ale animalelor”, secție condusă succesiv de
medicii veterinari: dr. Constantin Starcovici; dr. Ion Șt. Furtună și apoi de
dr. Paul Riegler (9).
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