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ABSTRACT: This book is a faithful homage to the memory of Professor Petre
Ionescu‑Stoian, one of the most prestigious representatives of the Romanian
pharmacy: founder and organizer of the Institute for the State Control of Drugs
and Pharmaceutical Research (1956–1976); president of the Drug Commission
and president of the Committee for the Romanian Pharmacopoeia; expert
of World Health Organization; editor of the “Pharmacovigilance Bulletin”;
editor‑in‑chief of the “Farmacia” journal; president of the Romanian Society
of Pharmacy; member of national and international scientific societies –
Romanian Academy of Medical Sciences, Pharmaceutical Academy (Paris),
Royal Pharmaceutical Academy (Madrid), Illinois State Academy of Sciences
(Chicago) etc.
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Cartea reprezintă un omagiu adus memoriei profesorului Petre
Ionescu‑Stoian, unul dintre reprezentanţii de mare prestigiu ai farma‑
ciei româneşti, întemeietor, creator şi deschizător de drumuri de im‑
portanţă naţională şi internaţională.
Petre Ionescu‑Stoian s‑a născut la 14 ianuarie 1909, în satul Pun‑
tea de Greci, comuna Petreşti, judeţul Dâmboviţa, într‑o familie de
ţărani cu patru copii. Şcoala primară a absolvit‑o în satul natal, iar
liceul la Găeşti. În 1934 a absolvit Facultatea de Farmacie din Bu‑
cureşti şi Institutul Sanitar Militar „General dr. Carol Davila”, iar în
1941 şi‑a susţinut teza de doctorat. A parcurs toate gradele didactice
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universitare la Facultăţile de Far‑
macie din Bucureşti (1942–1948) şi
Cluj (1948–1956).
În 1956, ca profesor de Teh‑
nică farmaceutică la Institutul de
Perfecţionare şi Specializare a Me‑
dicilor şi Farmaciştilor, a primit
misiunea de a organiza Institutul
pentru Controlul de Stat al Medica‑
mentului şi Cercetări Farmaceutice
(I.C.S.M.C.F.), pe care l‑a condus
timp de 20 de ani, până în 1976.
Cu I.C.S.M.C.F., a deschis drumul
supravegherii şi controlului com‑
petent al calităţii medicamente‑
lor fabricate în ţară şi al produselor
importate chiar şi de la cele mai re‑
numite firme. Din 1996, Institutul a
avut în titulatură numele de „Petre
Ionescu‑Stoian”, până la 1 ianuarie
1999 când a devenit Agenţia Naţio‑
Coperta cărții:
nală a Medicamentului.
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a Suplimentelor acesteia şi a ediţiei
a IXa (1976) a „Farmacopeii Ro‑
mâne”. În calitate de expert al O.M.S. pentru Farmacopeea Internaţi‑
onală şi Preparate Farmaceutice (1968–1985), prof. Ionescu‑Stoian a
fost iniţiator al farmacovigilenţei pe plan mondial şi redactor al „Bu‑
letinului de Farmacovigilenţă” (1973–1985).
Profesorul Petre Ionescu‑Stoian a fost preşedinte al Societăţii de
Ştiinţe Farmaceutice din România (1973–1985), membru al Acade‑
miei de Ştiinţe Medicale (1969–1985), redactor responsabil al revis‑
tei „Farmacia” (1967–1973) şi un neobosit promotor al manifestărilor
ştiinţifice şi profesionale. A realizat cercetări de biochimie, farmaco‑
logie, tehnologie farmaceutică, metodologii pentru controlul medi‑
camentelor, a inventat tehnica vibroextracţiei, micro‑comprimatele
pentru antibiograme etc.
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Recunoaşterea internaţională a activităţii sale s‑a concretizat în
alegerea ca membru al unor societăţi ştiinţifice: Academia de Farma‑
cie (Paris, 1967), Academia Regală de Farmacie (Madrid, 1969), Aca‑
demia de Ştiinţe a Statului Illinois (Chicago, 1972), Societatea Fran‑
ceză de Istoria Farmaciei (Paris, 1972), Societatea de Farmacie din
Polonia (Varşovia, 1974).
Profesorul Petre Ionescu‑Stoian şi‑a dedicat întreaga viaţă şi per‑
sonalitate dezvoltării ştiinţelor farmaceutice şi menţinerii unui stan‑
dard profesional ridicat al farmaciei româneşti.

