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LAUDATIO
Domnului profesor universitar
doctor farmacist DUMITRU LUPULIASA,
cu ocazia acordării Titlului
Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea
Universitatea din Oradea este onorată astăzi să exprime cele mai înalte sentimente ale
recunoaşterii sale, conferind Domnului profesor universitar doctor farmacist DUMITRU
LUPULIASA cea mai înaltă distincție academică - titlul Doctor Honoris Causa, domnia sa fiind
unul dintre cei mai recunoscuți și respectaţi farmaciști români pe plan național și internațional,
personalitate remarcabilă care, prin profesionalism, competenţă ştiinţifică,

prestigiu şi

credibilitatea de care se bucură, reprezintă un model incontestabil în comunitatea academică, în
lumea farmaceutică şi în fața generaţiilor de studenţi.
Propunerea de acordare a Titlului Onorific de Doctor Honoris Causa al Universităţii din
Oradea domnului prof.univ.dr.farm. DUMITRU LUPULIASA, înaintată Senatului Universităţii
din Oradea în data de 18 septembrie 2018, de către Consiliul Facultăţii de Medicină și Farmacie,
a fost o urmare firească a activității impresionante a domniei sale în domeniul didactic, ştiinţific,
academic și farmaceutic.
Avem deosebita onoare şi bucurie de a prezenta sub însemnele titlului Honoris Causa, cu
ocazia festivă prilejuită de sărbătorirea împlinirii a 25 de ani de la înfiinţarea învăţământului
academic farmaceutic orădean, un remarcabil farmacist român, un om care a construit neobosit
în întreaga sa activitate, a inovat, a dezvoltat și a extins tot ce a ținut de domeniile sale de
activitate.
Domnul prof.univ.dr.farm. DUMITRU LUPULIASA s-a născut la data de 22
septembrie 1953, în localitatea Borca, judeţul Neamț.
Domnia sa a finalizat studiile de licență în 1979 Facultatea de Farmacie a Universității de
Medicină și Farmacie“Carol Davila”, București. În 1994, devine DOCTOR în Farmacie,
specialitatea Farmacologie - Tehnologie Farmaceutică la aceeaşi universitate. Obţine rezultate
ştiinţifice de excepţie de-a lungul timpului, dovedite de numărul impresionant de publicaţii:
articole in extenso publicate în reviste românești (Farmacia, Revista de Chimie) sau
internaționale − peste 100 (indexate ISI și BDI), proiecte (peste 20), brevete (5), cărţi şi tratate de

specialitate (peste 35) − dintre care amintim aici doar câteva, în calitate de autor/coautor:
Îndreptar practic pentru prepararea medicamentelor, în 3 volume (2003, 2004 și 2005), Editura
Medicală Universitară, Craiova;
Tehnologie farmaceutică, manual pentru studenți și asistenți de farmacie, 2005, Editura Carol
Davila, București;
Prepararea medicamentelor. Forme farmaceutice sterile, 2006, Editura Universității din Oradea;
Dispersii coloidale, emulsii și suspensii farmaceutice, 2009, Editura Mirton, Timișoara;
Terminologie medicală și farmaceutică, ediția a II-a, 2011, Editura Polirom, Iași;
Elemente de farmacie clinică practică, 2012, Editura Sitech, Craiova;
Forme farmaceutice solide, 2013, Editura Printech, București;
Preparate parenterale, 2013, Editura Printech, București;
Forme farmaceutice solide, 2014, Editura Medicală Universitară, Craiova;
Dicţionar farmaceutic, 2014, ediţia a III-a, Editura Polirom, Iași.
Toate aceste publicații îi aduc o vastă recunoaştere naţională şi internaţională, edituri din
toată țara publicând în multiple ediții lucrările dumnealui.
Din 1982 este cadru didactic la universitatea la care s-a format, iar din anul 1998 obţine
titlul de PROFESOR UNIVERSITAR la disciplina Tehnologie Farmaceutică și Biofarmacie la
aceeași universitate de prestigiu, unde activează și în prezent. Urmează în același timp
numeroase cursuri de pregătire și perfecționare post universitară, toate corelate cu profesia sa de
farmacist.
Destinul profesional al farmacistului DUMITRU LUPULIASA are amprenta omului
deplin conștient de valoarea, dar și de limitele sale, fapt care îl aduce cu atât mai mult mai
aproape de perfecțiune, întreaga sa activitate fiind marcată de progres, dar cu păstrarea tradiției
profesiei de farmacist.
În continuare, vom încerca să descriem pe scurt cariera domniei sale – în special partea
profesională (farmceutică), științifică și didactică/academică, caracterizate pe deplin de toate
ingredientele de bază ale progresului și succesului.
Ca FARMACIST a fost extrem de implicat, susţinând activitatea şi drepturile
farmaciştilor din calitatea sa de PREȘEDINTE al Colegiului Farmaciștilor din România,
Consultant în Programul Național de Medicină din cadrul Guvernului României (2000-2010),

Membru al Consiliului Științific al Agenţiei Naţionale Antidrog (2010-prezent), Vice-președinte
al Conferinței O.N.U. asupra narcoticelor, Viena (1997), Membru al Consiliului Științific al
Agenţiei Naţionale a Medicamentului (1998-prezent) etc.
Fiind PRODECAN și SECRETAR ȘTIINȚIFIC (1990 – 1996), DECAN (1996 - 2004,
2008 - 2015), DIRECTOR al Consiliului Școlii Universitare Doctorale (CSUD)/PRORECTOR
IOSUD (2015 - prezent) în cadrul U.M.F. “Carol Davila”, București, PREŞEDINTE al
Colegiului Farmaciștilor din România (2000 - prezent) și al Societății de Științe Farmaceutice
din România (2015 - prezent), dumnealui s-a dovedit remarcabil prin amploarea amprentei pe
care a avut-o asupra dezvoltării academice, științifice și profesionale, prin felul în care, asemenea
unui real LIDER, a reuşit să formeze și să integreze oameni, să sudeze și să coordoneze echipe,
să găsească oportunităţi pentru finanţarea diverselor activităţi ale acestora.
Ca DASCĂL, domnul profesor DUMITRU LUPULIASA a fost şi rămâne pentru toate
generaţiile pe care le-a îndrumat PROFESORUL, modelul de urmat din toate punctele de vedere:
seriozitate, comunicare, talent oratoric și, mai presus de acestea, OMUL cu valori morale şi
intelectuale.
PERSONALITATE ACADEMICĂ remarcabilă, ancorat activ în viaţa universitară şi
socială, domnul prof. univ. dr. DUMITRU LUPULIASA a fost răsplătit de - a lungul anilor cu
numeroase înalte premii și distincții, dintre care amintesc: Ordinul Național Serviciul
credinciosîn grad de Cavaler, 2017, Președenția României; Diplomă la Gala farmaciștilor din
România, ediția 2017 pentru cartea Bazele practicii farmaceutice; Diplomă de Excelență pentru
contribuția adusă la ridicarea calității actului medical românesc, cât și pentru atitudinea față de
latura spirituală a ființei umane, Academia Română, 2016; Diplomă de Excelență pentru
contribuții remarcabile în activitatea didactică și de cercetare cu prilejul aniversării a 20 de ani de
învățământ farmaceutic universitar craiovean, 1996-2016; Premiul pentru carte farmaceutică Dicționar farmaceutic, ediția a III-a, 2014; Distincția de vrednicie Sfântul Cuvios Dimitrie cel
Nou, Patriarhia Română, 2012; Premiul pentru carte farmaceutică - Tehnologie farmaceutică,
2012; Diplomă pentru merite deosebite în activitatea U.M.F. „Nicolae Testemițanu”, Republica
Moldova, 2010; Doctor Honoris Causa al Universității Ovidius, Constanța, 2005; Diplomă de
merit pentru activitatea de excepție în funcția de Decan al Facultății de Farmacie și pentru
contribuția la dezvoltarea învățământului farmaceutic românesc, 2004 etc.. De asemenea, din

1997 este Membru al Academiei de Științe Medicale din România.
Contribuţia majoră a domnului prof.univ.dr.farm. DUMITRU LUPULIASA la
dezvoltarea Universităţii din Oradea este incontestabilă şi de valoare, dumnealui fiind unul dintre
FONDATORII şcolii farmaceutice orădene, înfiinţarea specializării FARMACIE reprezentând,
în mod special, una dintre realizările sale de care beneficiem noi toți cei din Universitatea din
Oradea, cadre didactice și studenți. Mai mult, domnia sa activează ca profesor universitar la
Oradea, generaţii întregi de absolvenţi farmacişti având deosebita onoare de a-l avea dascăl. Fără
implicarea sa, programul de studiu Farmacie a Facultăţii de Medicină şi Farmacie din cadrul
Universităţii din Oradea nu ar fi fost niciodată ceea ce a devenit astăzi, după 20 de promoţii de
absolvenţi. Având în vedere tot ceea ce a făcut pentru Universitatea din Oradea, considerăm că
integrarea domniei sale în corpul academic de elită al acestei instituții de învățământ superior
aduce plus valoare evidentă imaginii universității noastre, fiind un gest de recunoştinţă şi
recunoaştere în faţa dumnealui.
În toată cariera sa universitară, profesorul DUMITRU LUPULIASA a reușit să fie
eminent dascăl, îndrăgit de studenți, un foarte bun coleg și mentor, specialist desăvârșit. Astfel,
venim azi și îl asigurăm pe DOMNUL PROFESOR că nu există prea devreme sau prea târziu
pentru gratitudinea imensă pe care o merită, pentru respectul pe care i-l datorăm faţă de tot ceea
ce a realizat, a construit, a muncit și a dăruit.

ERGO
Ținând cont de imensa personalitate a DOMNULUI PROFESOR, de vasta și importanta
contribuţie pe care a avut-o în toate domeniile pe care le-am amintit, de prestigiul său academic,
profesional şi uman de înaltă ținută morală și intelectuală, și apreciind cu înaltă admirație și
profundă gratitudine activitatea domniei sale,
Senatul Universității din Oradea, întrunit în ședința din 27 septembrie 2018, hotărăște în
unanimitate să confere cea mai înaltă distincție academică, aceea de DOCTOR HONORIS
CAUSA al Universităţii din Oradea, domnului profesor universitar doctor farmacist DUMITRU
LUPULIASA.

Oradea, 12 octombrie 2018

COMISIA DE EVALUARE ȘI ELABORARE A LAUDATIO
Președinte,
Prof. univ. habil. dr. ing. Constantin Bungău, Rectorul Universității din Oradea

Membri:
Prof. univ. habil. dr. farm. Doina Drăgănescu, Decan al Facultății de Farmacie din cadrul
Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București;
Prof. univ. dr. farm. Johny Neamțu, Decan al Facultății de Farmacie din cadrul Universității de
Medicină și Farmacie, Craiova;
Prof. univ. dr. Marius Adrian Maghiar, Decan al Facultății de Medicină și Farmacie din cadrul
Universității din Oradea;
Prof. univ. habil. dr. Florian Dorel Bodog, Prodecan al Facultății de Medicină și Farmacie din
cadrul Universității din Oradea;
Prof. univ. habil. dr. farm. Laura Grațiela Vicaș, Director Departament Farmacie, Facultatea de
Medicină și Farmacie a Universității din Oradea;
Prof. univ. habil. dr. farm. chim. Simona Gabriela Bungău, Facultatea de Medicină și Farmacie,
Universitatea din Oradea;
Conf. univ. dr. farm. biol. Annamaria Pallag, Prodecan al Facultății de Medicină și Farmacie din
cadrul Universității din Oradea.

