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ABSTRACT: The volume is dedicated to teachers and students of the Faculty of
Pharmacy of Cluj, which over time have been devoted to science, culture and
civilization in Transylvania. Until 1948, specialized higher education devel‑
opment in Transylvania recorded three stages: first stage (1872–1918), in
the Faculty of Medicine of the “Franz Joseph” Royal Hungarian University; the
second stage (1919–1934), held in the Pharmaceutical Institute of the “King
Ferdinand I” University; the third stage (1946–1948), in the structure of the
“King Ferdinand I” University. In 1948, the Faculty of Pharmacy was founded
in the Medical‑Pharmaceutical Institute, which became in 1990 the “Iuliu
Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy.
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Volumul este dedicat profesorilor şi studenţilor Facultăţii de Far‑
macie din Cluj, care de‑a lungul timpului s‑au devotat ştiinţei, cultu‑
rii şi civilizaţiei din Transilvania.
Lucrarea cuprinde, în semn de omagiu şi recunoştinţă, 37 de bi‑
ografii ale profesorilor care prin activitatea lor au contribuit la faima
învăţământului superior clujean: Valeriu Lucian Bologa (1892–1971),
Constantin C. Velluda (1893–1978), Teodor Goina (1896–1985), Ion
Manta (1900–1979), Victor Ciocănelea (1901–1993), Virgil Galea
(1904–1989), Erwin Popper (1906–1974), Cristian Maiorovici (1908–
1957), Stoian Ionescu‑Petre (1909–1985), Dan Bedeleanu (1924–
2002), Ion Simiti (1928–1997) etc.
Pentru fiecare catedră sunt prezentate grupurile de lucru din anii
1967, 1979, 1987, 1994 şi 2009. Listele care cuprind licenţiaţii din toate
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promoţiile, studenţii anului universitar 2008–2009 şi decanatul com‑
pletează cu succes imaginea potenţialului uman al farmaciei clujene.
Înainte de înfiinţarea Fa‑
cultăţii de Farmacie din Cluj,
evoluţia învăţământului supe‑
rior de specialitate din Transil‑
vania a înregistrat trei etape:
◆◆ prima etapă (1872–
1918), în cadrul Facultăţii de
Medicină din Universitatea
Regală Maghiară „Franz Jo‑
seph” (Magyar Királyi Ferenc
József Tudományegyetem);
◆◆ a doua etapă (1919–
1934), desfăşurată în Institutul
Farmaceutic din Universitatea
„Regele Ferdinand I”, odată cu
iniţierea şi consolidarea învă‑
ţământului superior în limba
română;
◆◆ a treia etapă (1946–
1948), în structura Universi‑
tăţii „Regele Ferdinand I”, cu
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În 1948 s‑a înfiinţat Fa‑
cultatea de Farmacie, în cadrul Institutului Medico‑Farmaceutic, care
a devenit, în 1990, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Ha‑
ţieganu”.
Partea a doua a volumului aminteşte de vechi întâmplări cu pro‑
fesori şi studenţi, de profesorii din cele trei etape anterioare anului
1948 şi de contribuţia Farmaciei Clinicilor la învăţământul supe‑
rior de specialitate din Cluj. În prima etapă istorică, în Universitatea
„Franz Joseph” s‑au remarcat profesorii György Hintz (1840–1890),
Hugó Issekutz (1855–1915), Gyula Órient (1869–1940), Zsigmond
Jakabházy (1876–1945), Áron Ferencz (1880–1954). Din etapa Insti‑
tutului Farmaceutic sunt prezentaţi 11 profesori, în frunte cu excelen‑
tul organizator Gheorghe P. Pamfil (1883–1965), iar din a treia etapă
(1946–1948) este evocat botanistul Eugen Ghişa (1909–1984).
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Cartea este o pledoarie pentru faima Clujului universitar, clă‑
dită pe valoarea intelectuală şi pe ţinuta academică a profesorilor şi
studenţilor: „În ţară şi în străinătate, învăţământul superior din Cluj
poartă o aură specială de respectabilitate, întemeiată pe virtuţile aca‑
demice ale înţelepţilor locului şi pe ţinuta licenţiaţilor clujeni care, în
anii de studiu, se înnobilează cu dreptele învăţături şi cu o tandră, in‑
comparabilă colegialitate. Nu se poate imagina că pe străzile Cluju‑
lui ar năvăli vreodată hoarde urlând «Moarte intelectualilor!», ca în
1990, lângă Universitatea din Bucureşti”.

