
ANCUȘA, MIRCEA DAN 
profesor universitar, medic medicină socială 

(n.17.01.1915, com. Văliug, jud. Caraș-Severin). 
Studii. Școala primară şi liceul în oraşul Caransebeş, apoi a fost student al 
Facultăţii de Medicină din Cluj, pe care a absolvit-o în 1940. 
Activitate, funcții: La terminarea facultăţii, după efectuarea stagiului militar, 
a fost concentrat şi şi-a început cariera profesională pe front, ca medic 
militar. După deconcentrare, a lucrat ca medic in orasul Reşiţa şi apoi la 
Casa de Asigurări din Timişoara, iar din 1948, a început cariera didactică, ca 
asistent la Catedra de Igienă a Institutului de Medicină din Timişoara. A 
parcurs întreaga ierarhie didactică: asistent la Catedra de Igienă 1948-50, 
şef de lucrări la Disciplina de Organizare Sanitară, transformată în 1955 în 
Medicină Socială 1950–67, conferenţiar 1967-73, profesor 1973-83; se 
pensionează în 1983; profesor consultant din 1990. Din anul 1973 până în 
anul 2004, a fost şi conducător de doctoranzi în specialitatea Medicină 
Socială. În calitate de cadru didactic a ocupat diverse funcţii: şef de catedră 
1971-83; secretar ştiinţific al Institutului de Medicina din Timisoara 1969-80; 
preşedinte al Secţiei de Igienă USSM, filiala Timiş 1965 -83. 

Activitatea didactică s-a materializat şi prin elaborarea de cursuri şi îndreptare de lucrări practice, atât de 
medicină socială, cât şi de istoria medicinei. De menţionat că, în anul 1977, a elaborat primul „Curs de 
economie sanitară” de la noi din ţară. In domeniul Istoriei medicinei, cercetarea stiintifica a fost axata pe 
variate aspecte legate, atat de evolutia medicinei in Banat, cat si de activitatea unor personalitati medicale 
care au activat in acest colt de tara sau in strainatate. Pe intreg parcursul predarii, atat la cursuri, cat si la 
seminarii, Istoria Medicinei, a fost conceputa ca un mijloc de largire a orizontului cultural si medical, 
contribuind la formarea unui medic bine orientat in ceea ce priveste evolutia conceptiilor medicale de-a 
lungul mileniilor. S-a acordat importanta personalitatilor medicale ale tarii noastre, care prin personalitatea 
lor au contribuit la progresele stiintei medicale, atat pe plan national, cat si mondial. Pentru buna activitate 
a studentilor, au fost editate doua cursuri de Istoria Medicinei. O preocupare permanenta, a fost cea de 
coordonare a medicilor prin doctorat, din anul 1972, fiind conducator stiintific a peste 30 de doctoranzi.  
Activitatea științifică. Activitatea didactică a fost armonios completată de cea ştiinţifică şi publicistică, care 
a abordat diferite probleme de sanatate publica: anchete, studii populationale si epidemiologice, privind 
aspecte demografice, de patologie cronica, de organizare si functionalitate a unitatilor sanitare. Activitatea 
ştiinţifică s-a desfășurat și în cadrul Institutului de Igienă şi Sănătate Publică Timişoara, unde a ocupat 
funcţia de şef de secţie. În perioada respectivă, pasionat de cercetare şi organizare sanitară, făcea 
numeroase deplasări în teritoriul regiunii Banat. 
Afilieri, premii: Munca si activiatea au fost apreciate prin numeroase ordine si titluri: Crucea Regina Maria, 
clasa a II-a  1943, Ordinul Coroana României, clasa a V-a cu spade 1944, Crucea Regina Maria, clasa a 
III-a  1945, Evidenţiat în munca medico-sanitară 1964, 1966, Ordinul Meritul Ştiinţific, clasa a III-a  1973, 
Profesor Universitar Evidenţiat 1981, Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Medicale 1996. 
Publicații (selecție): Activitatea științifică s-a concretizat prin publicarea a peste 120 de lucrări în reviste din ţară şi străinătate, 
comunicarea a peste 80 de lucrări la congrese, consfătuiri şi simpozioane, precum şi elaborarea şi publicarea a 11 monografii, dintre 
care 8 după pensionare. Dintre acestea sunt de menţionat: „Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara, de la înfiinţare până în 
pragul anului 2000”, cea mai amplă şi completă monografie a UMFT şi „Pagini de Istorie a Medicinei din Banatul Timişan”, tipărită în 
anul 2004, care încununează preocupările din domeniul istoriei medicinei pe care le-a avut până în ultimii ani ai vieţii sale. De 
asemenea, a fost redactor-şef la revistele: „Medicina Trecut – Prezent – Viitor”, „Studii şi cercetări” şi redactor-adjunct la „Timişoara 
Medicală”. In anul 1999, a infiintat revista „Medicina în evoluţie”, cu 4 apariţii pe an, publicatie care continua și în prezent.  


