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 Institutul de Biologie si Patologie Celulara “Nicolae Simionescu” este una din 
unitatile de elita din cercetarea medicala romaneasca. 
Avind ca obiect principal de studiu endoteliul vascular si modificarile lui in diferite 
afectiuni, dintre care in primul rind, desigur, cele cardio-vasculare, IBPC a produs, 
de-a lungul celor 35 de ani de existenta,  o serie de  date noi si valoroase, care au 
facut obiectul a numeroase comunicari, lucrari publicate, monografii etc. 
In acest domeniu de cercetare, IBPC a devenit un etalon, nu numai in Romania, dar si 
la nivel international. 
Istoria Institutului este una extrem de interesanta. El s-a nascut din dorinta de a 
intemeia o unitate de cercetare de elita in Romania a Profesorilor Nicolae si Maya 
Simionescu care, la acea data, erau cercetatori si profesori intr-o foarte prestigioasa 
universitate americana si lucrau intr-un colectiv condus de George Emil Palade, 
laureat al Premiului Nobel pentru Medicina in anul 1974. 
Beneficiind de suportul autoritatilor comuniste de la acea vreme, dar si al 
Profesorului Theodor Burghele, Rector al Institutului de Medicina si Farmacie si, 
ulterior, Ministru al Sanatatii si Presedinte al Academiei Romane, Profesorii Nicolae 
si Maya Simionescu au reusit sa isi vada visul cu ochii in anul 1979, cind cladirea 
actualului Institut a fost terminata. 
Profesorii Nicolae si Maya Simionescu s-au intors in tara pentru a oferi sansa 
creierelor tinere din cercetarea medicala de a lucra intr-un sistem de cercetare 
performant, creat dupa model American si propunindu-si sa obtina rezultate la 
acelasi nivel. 
Ceea ce a urmat este, insa, tipic pentru regimul comunist si poate fi subiectul unui 
roman de aventuri. In loc sa multumeasca celor doi oameni care s-au intors in tara 
pentru a da o uriasa sansa cercetarii medicale romanesti,  regimul comunist le-a 
taiat finantarea. In mod paradoxal, Institutul obtine finantare din SUA, aplicind 
pentru granturi ale NIH, foarte greu de obtinut si de catre colectivele de cercetatori 
americani, dar pe care, totusi, cei doi Profesori entuziasti si colectivul lor le obtin.  
N-a fost suficient. Nicolae si Maya Simionescu devin “dusmani ai regimului”, acuzati 
ca vind secrete stiintifice americanilor. 
Caderea regimului comunist a pus capat acestui cosmar.  Institutul capata statutul 
pe care il merita iar cei doi Profesori care il conduceau devin membri ai Academiei 
Romane. Parea ca o noua era se deschide, plina de promisiuni.  
Din pacate, disparitia prematura a Profesorului Nicolae Simionescu a lasat in urma 
un gol imens, greu de compensat. Dna Profesor Maya Simionescu s-a straduit in 
ultimii 19 ani sa asigure o conducere la fel de eficienta Institutului, sa ii mentina 
statutul si prestigiul stiintific, sa ii modernizeze infrastructura, sa obtina granturi 
pentru numeroasele proiecte stiintifice desfasurate in Institut si sa formeze noi 
generatii de cercetatori. 
Toate acestea au reprezentat o provocare formidabila, deoarece lunga tranzitie de 
dupa 1989, din care, probabil, nu am iesit nici in prezent, nu a fost nici ea, de loc 
usoara. 
Provocare careia dna Profesor Maya Simionescu i-a facut fata cu mult succes 
asumindu-si chiar si sarcini suplimentare. 



Imi amintesc cu placere de perioada in care am colaborat cu Domnia Sa la instruirea 
corpului de evaluatori din Romania in vederea competitiilor pe cercetare organizate 
de Ministerul de resort. 
Pentru Academia de Stiinte Medicale, pe care o conduc in prezent, Dna Profesor 
Maya Simionescu a fost intotdeauna unul dintre membrii al caror prestigiu a onorat 
Institutia si a consolidat-o, inclusiv in momentele grele in care ii fusese taiata 
complet  finantarea. 
Dar, desigur, sarcina cea mai grea si cea mai onoranta pe care si-a asumat-o, a fost 
aceea de Vicepresedinte al Academiei Romane, pozitie din care a contribuit din plin 
la dezvoltarea cercetarii medicale romanesti sub tutela celei mai prestigioase 
Institutii academice a acestei tari. 
Astazi, la cei 35 de ani de la infiintare, IBPC se prezinta ca o institutie tinara si 
dinamica, extrem de performanta, reusind mereu sa depaseasca obstacolele si 
dificultatile. Sint, de fapt, trasaturi pe care le regasim  in primul  rind in 
personalitatea Dnei Prof. Maya Simionescu, care continua sa duca mai departe 
traditia cercetarii americane de virf, a Profesorului George Emil Palade, a 
Profesorului Nicolae Simionescu si a elitei cercetarii mondiale in domeniul pe care il 
reprezinta. 
In numele Academiei de Stiinte Medicale, permiteti-mi sa urez dnei Profesor Maya 
Simionescu si IBPC la cei 35 de ani de la infiintare viata lunga si cit mai multe 
realizari! La multi ani! 
 
 


