NICULESCU, VIRGILIU
profesor universitar doctor medic, anatomist
(n. Arad, 08.01.1939). Studii:l liceul „Moise Nicoară” din Arad, Facultatea de
medicină generală (1962), Institutul de Medicină, în prezent Universitatea de
Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara. Încă din perioada
studenţiei, ca intern preclinic, am fost încadrat în cadrul Catedrei de Anatomie
în care activez şi în prezent, având o vechime de peste 47 de ani. În 1972, ca
bursier al Guvernului francez, am efectuat un stagiu de perfecţionare – în
Anatomie la Paris. Am căutat să reformez predarea anatomiei care în viziunea
mea nu trebuie să fie doar descriptivă şi topografică ci şi funcţională, evoluţiofilogenetică, integrativă, intuitivă, explicativă şi mai ales aplicativă. Activitatea
mea, didactică şi ştiinţifică, s-a desfăşurat în totalitate în cadrul Catedrei de
Anatomie, la început ca intern preclinic şi preparator şi apoi, parcurgând toate
treptele ierarhice, ca profesor universitar, începând cu anul 1990. În perioada
1975 – 1978 am fost şef al Disciplinei de Anatomie – stomatologică. Între 1982
– 1989 am ocupat funcţia de şef al Disciplinei de Anatomie – medicină generală. Începând cu anul 1990 şi
până în 2008 şef al Catedrei de Anatomie. Sunt reprezentant al României în toate formele internaţionale de
specialitate, ştiinţe morfologice în general şi anatomice în special. Timp de peste 20 de ani am făcut parte
din Conducerea Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, la început ca prodecan
şi la sfârşit ca prorector, până în 2004. Sunt Doctor în Medicină din 1972 şi în prezent conducător ştiinţific
de Doctorat în specialitatea Anatomie. Sunt medic primar de anatomie patologică şi medicină legală. Autor
şi coautor la peste 100 de monografii, cărţi, manuale şi cursuri şi am elaborat peste 700 de lucrări ştiinţifice
comunicate şi publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, precum şi în volumele de rezumate
ale unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Am participat la peste 100 de manifestari de profil,
marea lor majoritate în strainătate, cu peste 300 de lucrări ştiinţifice la numeroase Congrese sau
Simpozioane în ţară şi străinătate. Ca preocupări ştiinţifice mai importante pot fi menţionate studiile
morfofuncţionale cu caracter aplicativ ale aparatului locomotor cu aplicaţii în robotică, parametrii morfologici
ai inimii normale şi patologice, vascularizaţia viscerelor abdominale asociată variantelor morfologice, studiul
structurilor funcţionale de rezistenţă din cadrul arhitecturii neurocraniului şi viscerocraniului, care a condus
la elaborarea unor noi concepte şi noi descrieri, precum şi la modificarea şi îmbogăţirea nominei anatomice
în acest domeniu. În timp, am devenit: Membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale din România
(vicepreşedinte al Filialei Timişoara al A.S.M.); Membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România;
Preşedinte al Societăţii Anatomiştilor din România şi în prezent Preşedinte de Onoare al acestei societăţi;
Preşedinte de Onoare al Uniunii Europene a Anatomiştilor; Preşedinte al celui de al XI-lea Congres
European de Anatomie; Preşedinte al celui de al XVII-lea Simpozion Internaţional (Mondial) de Ştiinţe
Morfologice; Membru în Comitetul Federaţiei Internaţionale a Anatomiştilor; Membru în Comitetul Internaţional de Ştiinţe
Morfologice; Membru al mai multor Societăţi de specialitate din ţară şi străinătate (Franţa, Serbia, Germania, Italia, Brazilia, Rusia);
Membru în Comitete Editoriale ale mai multor reviste din ţară şi străinătate. De-a lungul anilor am primit următoarele distincţii: „Medaille
du Professeur André Delmas” – Paris 1973; „Şef de lucrări evidenţiat”, 1982; „Evidenţiat în munca medico-sanitară”, 1982; „Medalia
XIV Federative International Congress of Anatomy” – Lisabona, 1994; „Medalia Universităţii Henri Warenbourg” – Franţa, 1997;
„Medalia de Merit” – Municipalitatea din Lille, 1997; „Medalia Jubiliară” a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” – Iaşi, 1999;
„Profesor de Onoare” al Universităţii „Ovidius” din Constanţa, 2000; „Medalia Jubiliară” şi „Diploma de excelenţă” a Universităţii „Vasile
Goldiş” – Arad, 2000; „Medalia XV International Symposium on Morphological Sciences” – Kyoto, 2000; „Medalia Nicolae Kretzulescu”
– Bucureşti, 2001; „Medalia Jubiliară” şi „Diploma de excelenţă” a Universităţii din Petroşani, 2002; „Medalia V.N. Şevkunenko” a
Societăţii Anatomiştilor din Rusia, 2002; „Diploma de excelenţă” a Universităţii „Ovidius” din Constanţa, 2003; „Doctor Honoris Causa”
– Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, 2003; „Doctor Honoris Causa” – Universitatea „Ovidius” din Constanţa, 2005;
„American Medal of Honor”, 2006; „Honorary Member” by The Serbian Anatomical Society, 2006; „Deutsch-Rumänische Akademie”Membru, 2006. „Doctor Honoris Causa” – Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, 2007; „Doctor Honoris Causa” –
Universitatea din Oradea, 2007.

