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Dr. CONSTANTINESCU M. NICOLAE-

FLORIN 

Membru de onoare al Academiei Oamenilor de 

Ştiinţă, membru titular al Academiei de Ştiinţe 

Medicale din România 

Profesor universitar pensionat 

Medic primar chirurgie, medic primar 

ortopedie-traumatologie 

Date personale: născut la 28 martie 1936 în Bucureşti, fiul lui Mircea K. Constantinescu, 

medic militar cu dublă specializare în urologie şi ginecologie-obstetrică obţinute la Paris, ales 

Preşedinte al Societăţii Române de Urologie în 1941 şi al Societăţii Române de Obstetrică-

Ginecologie în 1947- şi al Elisabetei Constantinescu, licenţiată a facultăţii de Filologie din 

Bucureşti, dedicată în întregime creşterii celor 4 copii. În interiorul familiei a existat o 

emulaţie intelectuală şi morală de un înalt nivel. Este căsătorit şi are trei copii. 

Studii: absolvent cu Diplomă de Merit al Liceului Spiru Haret din Bucureşti, absolvent în 

1959 al Facultăţii de Medicină Generală Bucureşti cu media 10 (zece) în toţi cei 6 ani de 

studiu. La Examenul de Stat din sesiunea 1959 a obţinut nota 10 (zece) la Lucrarea de 

Diplomă şi la materiile de specialitate, dar i s-a dat 8,50 la socialism ştiinţific, fără să fie 

ascultat şi fără nici o explicaţie. Tatăl său refuzase să intre în partidul comunist pentru a fi 

avansat general cu 10 ani înainte. 

Medic stagiar la Sanatoriul de Ortopedie şi Tuberculoză Osteo-Articulară de la Eforie-Sud (dr. 

Victor Climescu), unde i-a avut colegi pe viitorii profesori Dinu Antonescu şi Petre 

Andronescu. La concursul de secundariat în chirurgie obţine note mari la probele scrisă şi 

orală, dar i se dă 17 la nota socială (notele se dădeau de la 1-20), ceea ce nu i-a permis să 

aleagă un post de chirurgie în spital ci doar în policlinică. Pregătirea de secundariat a efectuat-

o la prof. I. Juvara (Spitalul dr. Ştefan Stâncă) şi la dr. M. Priboianu (Spitalul Foişorul de 

Foc). Urmează cursuri de specializare în ortopedie-traumatologie la Spitalul Brâncovenesc 

(prof. A. Denischi) şi de perfecţionare la Spitalul dr. Cantacuzino (prof. I. Juvara) ambele 

absolvite cu nota 10 (zece). Activitatea de chirug în spital a reluat-o de abea în 1973. 

Activitate profesională medico-sanitară. Medic primar din 1973, a efectuat peste 8.000 de 

operaţii  în domeniile chirurgiei generale, oncologiei, chirurgiei osteo-articulare, chirurgiei 

vasculare, urologice, endocrine, plastice şi reparatorii, începând cu stagiatura la Sanatoriul din 

Eforie Sud şi continuând cu spitalele Foişor, Dr. Şt. Stâncă,  PTTR şi Colţea. A imaginat şi 

aplicat neuroliza nervului tibial posterior în canalul tarsian în polineuropatiile cu mal 

perforant plantar pentru care deţine certificat OSIM. Visiting-professor la Univ. Columbia din 

SUA în 1990 (prof. Donald Silver), la spitalul Cochin din Paris în 1991 (prof.Y. Chapuis), la 

Universitatea din Udine –Italia în 1992 (prof. O. Bressadola), la Spitalul Rotschild din Paris în 

1993 (prof. A. Sézeur), la spitalul Grosshadern din München în 1996 (prof. O. Schildberg).  

Activitate didactică.  În 1969 este admis prin concurs cercetător ştiinţific la catedra de 

chirurgie operatorie şi experimentală de la UMF Bucureşti devenită după 1990 catedră de 

Anatomie Clinică pentru studenţii anului III  şi de Tehnici Chirurgicale pentru rezidenţii din 

toate specialităţile chirurgicale. Urcă prin concurs toate treptele ierarhiei didactice, devenind 

profesor în 1996, apoi profesor consultant după pensionarea din 2001, în care calitate a 

funcţionat până în 2011. A îndrumat peste 3000 de chirurgi veniţi la cursurile de specializare 

şi perfecţionare, apoi la pregătirea de secundariat / rezidenţiat; după 1990 a introdus în 

învăţământul universitar medical disciplina de Anatomie Clinică, pe care a predat-o la 24 de 

serii de studenţi din anul III. Pentru folosul studenţilor a redactat : „Atlas de Anatomie  la 

patul bolnavului” editura All, Bucureşti, ediţia I-a 1997, ediţia 2-a 2001, „Anatomie Clinică-

Note de curs” ediţia 1-a 1994, ediţia 2-a 2010 şi „Atlas Breviar de Anatomie Clinică, editura 

Vergiliu, 2018. Pentru rezidenţii în chirurgie şi specialităţi chirurgicale au apărut în 2012 la 

editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă – „Anatomia chirurgicală şi operatorie a 
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abdomenului” (Premiul pentru Medicină al Academiei Oamenilor de Ştiinţă), în 2018 

„Anatomia Chirurgicală şi operatorie a lombei, pelvisului şi perineului”, la aceiaşi editură, iar 

în 2014 a iniţiat o serie de monografii dedicate tehnicilor chirurgicale de bază, prima fiind 

„Plaga chirurgicală-biologie şi tratament” scrisă în colaborare cu M. Ceauşu. 

 Activitate ştiinţifică. Doctor în medicină în 1971 cu o teză consacrată transplantului de os, 

pe baza căreia a redactat monografia „Valoarea biologică a transplantului autogen de os”, 

Editura Medicală, Bucureşti, 1980. Coautor la 2 monografii de patologie şi tehnică 

chirurgicală, a publicat 42 de articole ştiinţifice în ţară şi străinătate. 

A efectuat numeroase studii clinice şi experimentale, două dintre ele reprezentând priorităţi 

româneşti, care au iniţiat două mari capitole ale cercetării şi practicii medico-chirurgicale în 

lume: demonstrarea capacităţii angiogene a celulelor stem din măduva roşie a adultului 

(comunicată în 1976 la Congresul Mondial de Citochimie şi Histochimie de la Bucureşti, 

publicată  în monografia menţionată mai sus despre transplantul autogen de os şi apreciată ca 

o adevărată descoperire de profesorii W. Begemann din München, G. Duhamel din Paris, W. 

Blount şi H. Boyd din SUA) şi adaptarea miocardului la ischemie (demonstrată 

experimental pe suspensie de mitocondrii şi publicată în România în revista Chirurgia în 

1980), concept preluat din 1986 în toate laboratoarele de cercetare din lume după ce un autor 

american a publicat un model experimental identic sub numele de precondiţionarea 

miocardului la ischemie, model care a pătruns şi în practica chirurgicală la om.  

A fost secretar al Societăţii de Chirurgie din Bucureşti sub preşedinţia prof. Juvara şi a prof. 

Setlacec, vicepreşedinte al Societăţii sub preşedinţia prof. Stăncescu, redactor adjunct al 

revistei Chirurgia în 1991-1992, reintegrat în 2018 ca membru în colegiul de redacţie al 

revistei. Este membru de onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă şi membru titular al 

Academiei de Ştiinţe Medicale din România. Este membru al Societăţilor Române de 

Chirurgie şi de Anatomie, membru de onoare al Societăţii „Timişoara Medicală” şi al 

Societăţii Române de Chirurgie Hepato-Bilio-Pancreatică, membru al Association Française 

des Chirurgiens, membru al International College of Surgeons, membru al Academy of 

Surgical Research, Profesor asociat al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 

Testemiţanu” din Republica Moldova.  

 Activitate extramedicală.  Membru fondator al Alianţei Civice (1990) şi al fundaţiei 

Memoria, Director al revistei Memoria și al Fundației cu același nume, Consilier de Stat la 

Preşedinţia României (1997), Consul General al României la Los Angeles – SUA (1998-

2000), unde a avut ca principal obiectiv promovarea intrării României în NATO. 

Premii şi distincţii: Medalii de Argint ale Academiei Naţionale de Medicină din Franţa 

(Paris, 1984) și Universităţii R. Descartes din Paris (1991); Premiul Eagle al Asociaţiei 

Medicilor Americani de Origine Română din SUA (2000); Premiul Opera Omnia al Societăţii 

de Chirurgie din România (Eforie Nord, 2008), Membru de Onoare al Societăţii Române de 

Chirurgie  (Timişoara, 2012), Diploma de Excelenţă a Colegiului Medicilor din municipiul 

Bucureşti (2013). Pentru activitatea chirurgicală desfăşurată la Spitalul Colţea începînd cu 21 

decembrie 1989 a fost distins cu titlul de Luptător cu Merite Deosebite în Victoria 

Revoluţiei din Decembrie 1989. Pentru Întreaga activitate profesională şi extraprofesională 

prin care a promovat România şi valorile ei a fost distins cu Medalia de Argint a Académie du 

Devouement National (Paris, 1992), cu Marea Cruce în Rang de Cavaler a Ordinului 

Ambrosini (Italia, 1995), cu titlul de „Texan de Onoare” (Camera Reprezentanţilor a Statului 

Texas, 2000), cu Ordinul Naţional pentru Merit în Grad de Comandor acordat de 

Preşedintele României (Bucureşti, 2000) şi cu Ordinul Coroana României în grad de ofiţer 

acordat de MS Regele Mihai (Sinaia, 2013). 
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                                                     Brevetul Regal 

                                 Mihai I 

                    Prin grația lui Dumnezeu și voința națională 

                        Rege al României 

                        La toți de față și viitori sănătate 

                                      Dorind a răsplăti meritele 

 

               Domnului prof. Dr. Nicolae M. Constantinescu 

  Pentru cariera sa medicală, universitară și civică, în care a susținut 

dezvoltarea științei românești ducând rezultatele țării sale pe toate meleagurile 

și aducând respect și admirație pentru România. Pentru atitudinea sa publică 

marcată de demnitate, profunzime și profesionalism și pentru promovarea 

adevărului în istoria recentă a medicinii românești. 

  Pentru susținerea cu credință și mândrie a valorilor și principiilor        

călăuzitoare ale Casei Regale a României. 

                  Noi conferim Ordinul Coroana României în grad de ofițer 

                     Drept care îi dăm acest brevet subscris de Noi  

 

Brevet nr.316                 Mihai                   Dat în București la 10 mai 2013 


