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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

BUCUREŞTI, 24 NOIEMBRIE 2013 

 

La aniversarea a 150 de ani de la naşterea Profesorului Ion Cantacuzino, Institutul 

Cantacuzino, în parteneriat cu Comisia Naţională a României pentru UNESCO, lansează volumul 

omagial „Profesorul Ion Cantacuzino – personalitate de excepţie în conştiinţa poporului român”, 

duminică, 24 noiembrie 2013, orele 10:00, la Târgul Internaţional GAUDEAMUS – Carte de 

Învăţătură, Romexpo, Pavilionul Central, spaţiul de evenimente de pe Bulevardul Marconi.  

Volumul este dedicat vieţii şi operei Profesorului Ion Cantacuzino, personalitate emblematică a 

ştiinţei şi culturii româneşti, părintele şcolii româneşti de microbiologie şi al sistemului sanitar modern 

din România, fondatorul Institutului care-i poartă numele, ca şi îndeplinirii de către urmaşi a misiunii 

Institutului Cantacuzino de apărare a sănătăţii publice.  

Gazdele evenimentului vor fi Prof. Univ. Dr. Constantin Ciufecu şi Prof. Univ. Dr. Marian Neguţ, 

coordonatorii ediţiei, membrii titulari ai Academiei de Ştiinţe Medicale. 

Invitaţi speciali sunt foşti colaboratori ai Institutului Cantacuzino, din ţară şi din diaspora, 

doctoranzi din străinătate care şi-au efectuat teza în Institutului Cantacuzino, colegi din alte instituţii 

din domeniul biomedical. 

Pentru detalii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la tel: 021.306.9107, email:  

office@cantacuzino.ro, doamna Dr. Maria Damian, telefon 021.306.9276. 

 
Director General 
 
Dr. Aurelia Graţiela Drăghici 
 
 

Mulţumiri par tenerilor noştri 
  
 
 
Sponsori:  

 

      

                      

mailto:office@cantacuzino.ro


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
 

  
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare  
pentru Microbiologie şi Imunologie 
“Cantacuzino” 

 

 

2013 - ANUL CANTACUZINO - 150 de ani de la naşterea 

Profesorului Ion Cantacuzino 

 

Eveniment organizat de I.N.C.D.M.I. „Cantacuzino” în parteneriat cu Comisia Naţională a 

României pentru UNESCO, 

În colaborare cu 

Guvernul României 

Ministerul Sănătăţii 

Ministerul Educaţiei Naţionale 

Reţeaua Internaţională a Institutelor Pasteur (RIIP) 

 

Cu sprijinul 

PRIMĂRIEI CAPITALEI – GAZDA GALEI CANTACUZINO 

 

Profesorul Ion Cantacuzino este fondatorul „Institutului de seruri şi vaccinuri” prin 

transformarea creaţiei sale „Laboratorul de medicină experimentală” în institut, graţie unei legi 

promulgate de Regele Ferdinand, publicată în Monitorul Oficial din 16 iulie 1921. 

Şcoala Cantacuzinistă a obţinut, încă de la începuturile ei, rezultate remarcabile în vaccino-

profilaxie şi seroterapia antitoxică şi antibacteriană, rezultate apreciate de autorităţile 

internaţionale de specialitate. Serul antistreptococic şi serul antidizenteric au fost primele dintr-o 

lungă serie de produse biologice (vaccinuri, seruri, imunomodulatori) obţinute în Insitutul 

Cantacuzino (vaccin gripal, BCG, vaccin antirabic, VTA, polidin, cantastim, orostim etc). 

Pe tot parcursul existenţei sale, de la înfiinţare şi până în prezent, Insitutul Cantacuzino a 

conservat legătura permanentă între componenta de cercetare-dezvoltare şi cea de productie, 

între acestea si activitatea didactică şi de sănătate publică. 

Continuând tradiţia colaborării internaţionale, imprimată de fondatorul său, I.N.C.D.M.I. 

„Cantacuzino” participă ca membru activ în programele de cercetare şi supraveghere 

microbiologică iniţiate de ECDC, OMS, CDC şi RIIP. 



 

 

 

RIIP - Reţeaua Internaţională a Institutelor Pasteur - reprezintă cea mai mare reţea de 

institute medicale care cuprinde 32 de institute situate pe 5 continente având drept misiune 

prevenirea şi combaterea bolilor infecţioase prin activităţi de cercetare-dezvoltare, sănătate 

publică şi învăţământ. 

 În cei aproape 92 ani de existenţă, Institutul a parcurs perioade deficile, cu suişuri şi 

coborâşuri, însă a fost întotdeauna prezent activ pe toate cele 4 domenii care îi definesc 

activitatea: cercetare-dezvoltare, producţie, sănătate publică şi învăţământ. 

 Ultimii trei ani au fost grevaţi însă de dificultăţile majore care au adus Institutul în 

imposibilitatea de a mai produce anumite vaccinuri (BCG, VTA) şi alte produse biologice (Polidin, 

Cantastim, Orostim etc.) 

 În acest an, însă, Guvernul Ponta, Ministerul Sănătăţii prin HG 320/29.05.2013 au dat 

primul semnal de substanţă pentru relansarea INCDMI Cantacuzino. 

 Actul normativ a creat baza legală prin care Institutul Cantacuzino a primit statutul de 

„Serviciu de interes economic general” (SIEG) pentru o perioadă de 10 ani, devenind astfel prima 

şi singura instituţie publică căreia i se conferă acest statut. 

 Institutul Cantacuzino devine astfel Institut Strategic la nivel naţional, deţine Laboratorul de 

Referinţă Regional pentru Supravegherea Gripei şi este inclus în „Planul strategic de producţie de 

vaccinuri în caz de urgenţe majore” al OMS. 

 Activitatea Institutului, prin Planul Naţional de Intervenţie în caz de urgenţe microbiologice, 

se articulează pe avertismentele emise de OMS şi ECDC care cuprind strategii, obiective şi 

măsuri de reacţie rapidă ale autorităţilor sanitare şi ale întregului sistem de sănătate la apariţia 

ameninţărilor datorate pandemiilor. 

 Prin suita de evenimente organizate, ce vor culmina cu Gala Cantacuzino din data de 

21.11.2013 ora 19.00, dorim să readucem în atenţia opiniei publice, a instituţiilor publice, a 

partenerilor privaţi şi a potenţialilor parteneri misiunea strategică a Institutului Cantacuzino ca 

Institut de Referinţă la nivel naţional şi o nouă viziune pentru relansarea activităţilor Institutului. 

 În speranţa că veţi fi alături de noi, vă asigurăm că prezenţa domniei voastre este necesară 

şi salutară în încercarea echipei I.N.C.D.M.I. „Cantacuzino” de a regăsi prestigiul de care s-a 

bucurat încă de la înfiinţare şi de a  recâştiga încrederea dumneavoastră în acţiunile noastre. 

 

Cu consideraţie, 

 

Director General 
Dr. Aurelia Graţiela Drăghici 
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“2013- Anul Cantacuzino” 

Programul evenimentelor ocazionate de omagierea a 150 de ani de la naşterea Profesorului 

Ion Cantacuzino 

 

Marţi, 19.11.2013: 14.00 – 16.00 -  Deschiderea oficială 

Biblioteca Academiei Române, Amfiteatrul “I.H.Rădulescu” 

Sesiune de evocare ”Viaţa şi activitatea Profesorului Cantacuzino” 

Participanţi: Prof. Dr. Dumitru Buiuc, Prof. Dr. Carmen Pânzaru, Prof. Dr. Marian Neguţ, 

Prof. Dr. Nicolae Marcu, Prof. Dr. Constantin Ciufecu, Prof. Dr. Constantin Bogdan, Prof. Dr. 

Viorel Alexandrescu, Conf. Dr. Irina Codiţă 

 

Miercuri, 20.11.2013: 16.30 - Inaugurarea Muzeului „Ion Cantacuzino” 

I.N.C.D.M.I. „Cantacuzino”, Centrul de Învăţământ şi Documentare „Jacques Monod”, Corp 

D, etj.1 

Invitaţi: Ministrul Sănătăţii, Ministrul Educaţiei Naţionale, Primarul General al Capitalei, 

reprezentanţi ai instituţiilor naţionale şi internaţionale partenere, institute de cercetare şi 

universităţi, reprezentanţa OMS în România, reprezentanţi ai Reţelei Internaţionale a Institutelor 

Pasteur, colegi şi colaboratori.  

 

Joi, 21.11.2013: 9.30-18.00 -  Conferinţa Ştiinţifică a Institutului Cantacuzino (limba oficială 

engleza) 

Tema: Boli prevenibile prin vaccinare 

Secţiuni:  Microbiologia şi imunologia bolilor prevenibile prin vaccinare 

   Vaccinuri-vaccinare 

   Varia (postere) 

I.N.C.D.M.I. „Cantacuzino”, Centrul de Învăţământ şi Documentare „Jacques Monod”, Corp 

D, etj.1 

Participanţi: Cantacuzinişti pensionari din ţară şi din diaspora, colegi din Institutul 

Cantacuzino, cercetători din Institutul Pasteur Paris, Institutul Pasteur Sankt Petersburg, Institutul 



 

 

Stephan Angelov Sofia, Institutul de Sănătate Publică Tirana, Institutul de Sănătate Publică 

Chişinău, Facultatea de Biologie Bucureşti, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” 

Bucureşti, Institutul Pasteur Bucureşti, Institutul de Biochimie al Academiei Române Bucureşti, 

Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti, instituţii private partenere. 

 

19.00 – GALA CANTACUZINO 

Teatrul Bulandra – Sala „Liviu Ciulei”, Bd. Schitu Măgureanu nr. 1 (Izvor) 

Eveniment omagial festiv în parteneriat Primăria Capitalei şi cu participarea Guvernului 

României, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei Naţionale, directori/specialişti ai unor 

instituţii partenere / potenţial partenere. 

Evocarea vieţii şi activităţii Profesorului Ion Cantacuzino – scurt film documentar 

Mesaje/alocuţiuni ale Guvernului României, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei 

Naţionale, Ministerelor partenere, instituţiilor partenere, OMS, RIIP. 

 Concert Orchestra Medicilor 

 Coctail 

 

Vineri, 22.11.2013: 9.30-13.30 - Conferinţa Ştiinţifică a Institutului Cantacuzino (continuare) 

 

Intâlnire Dr. Marc JOUAN, Secretar General RIIP, cu Eugen NICOLĂESCU, Ministrul 

Sănătăţii  

Intâlnire Dr. Marc JOUAN, Secretar General RIIP, cu Dr. Victor OLSHAVSKY, şeful 

Reprezentanţei OMS în România 

Intâlnire Dr. Marc JOUAN, Secretar General RIIP, cu Prof. Dr. Sorin OPRESCU, Primarul 

General al Capitalei  

 

Duminică, 24.11.2013: 10.00- Târgul Gaudeamus “lansare de carte” în parteneriat cu 

Comisia Naţională a României pentru UNESCO  

Invitaţi: Cantacuzinişti pensionari din ţară şi din diaspora, cercetători din Institutul Pasteur 

Paris, Institutul Pasteur Sankt Petersburg, Institutul Stephan Angelov Sofia, Institutul de 

Sănătatea Publică Tirana, Institutul de Sănătate Publică Chişinău, colaboratori din ţară participanţi 

la Conferinţa Ştiinţifică a Institutului Cantacuzino şi la Sesiunea de evocare “Viaţa şi activitatea 

Profesorului Ion Cantacuzino”, personalităţi ştiinţifice din domeniul medicinii, istoriei medicinii, 

artelor. 

 

Luni, 25.11.2013: 11.00-13.00 – Aula Mare a Academiei Române 

 Cuvânt de deschidere: Acad. Ionel Haiduc, Preşedintele Academiei Române 

 Vor fi prezentate alocuţiuni şi mesaje din partea Casei Regale a României, Preşedinţiei 

României, Guvernului României, Ministrului Sănătăţii, Ministrului Educaţiei Naţionale, 

Reprezentanţei OMS în România, Primăriei Generale a Capitalei, personalităţi academice 

române.  



 

 

 

 
 
 

Unic prin profilul său în ţară, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Microbiologie şi Imunologie « Cantacuzino » constituie suportul tehnic de excelenţă în 

prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile la om, prin activităţile sale definitorii complexe de 

cercetare, producţie, referinţă în microbiologia de sănătate publică şi învăţământ universitar post-

universitar. 

De la înfiinţarea sa, în anul 1921, Institutul Cantacuzino acţionează integrat în patru mari 

direcţii de interes strategic naţional, în domeniul sănătăţii publice: cercetarea ştiinţifică în 

microbiologia medicală şi imunologie, producţia de vaccinuri, seruri terapeutice şi de diagnostic, 

microbiologia de sănătate publică şi educaţia medicală continuă. 

Fidel spiritului umanist enciclopedic al fondatorului său, Profesor Ion Cantacuzino, 

părintele şcolii de microbiologie româneşti şi al sistemului sanitar modern din România, centrul de 

cercetări biomedicale s-a situat în avangarda ştiinţei, fiind deschizător de drumuri în discipline 

majore precum microbiologie, imunologie, biologie moleculară. Institutul Cantacuzino a efectuat 

cercetări în toate domeniile importante ale microbiologiei şi ştiinţelor conexe şi este unicul 

producător de vaccinuri din România. Specialiştii Institutului Cantacuzino au fost şi sunt 

implicaţi în activităţi de sănătate publică, de supraveghere microbiologică a bolilor transmisibile, 

de documentare şi pregătire a personalului medical de specialitate. 

Ca membru al Reţelei Internaţionale Pasteur, Institutul Cantacuzino derulează 

programe de cercetare, în colaborare cu celelalte institute din reţea, în domeniul microbiologiei, 

epidemiologiei, imunologiei, biologiei celulare, geneticii microbiene şi biotehnologiei. Ca Institut 

Naţional de Cercetare-Dezvoltare, participă la proiecte de cercetare finanţate la nivel european. 

Este implicat în programele de prevenire și control al bolilor transmisibile, atât la nivel național, cât 

și internaţional (OMS, ECDC). Colaborează cu instituţii prestigioase internaţionale în domeniul 

bolilor infecţioase, iar din anul 2013, a realizat un parteneriat ca Centru EUPHEM pentru formarea 

specialiştilor europeni în microbiologie de sănătate publică. 

Institutul Cantacuzino pune în aplicare, conform Hotărârii de Guvern nr. 320 din 29 mai 

2013, „Planul naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate 

de epidemii şi pandemii, precum şi de intervenţie rapidă şi eficientă în cazul constatării unor 

urgenţe majore de acest tip”, serviciu de interes economic general, încredinţat pentru o perioadă 

de 10 ani. 


