
 
 

 

REMÉMBER, 

Academinian Nicolae Cajal 
(1 oct. 1919-7 martie 2004) 

 

“… A fost … întruchiparea singurului ecumenism 

care poate salva lumea: 

ECUMENISMUL IUBIRII APROAPELUI." 

(Andrei Pleșu) 
 

Născut la Bucuresti, la 1 octombrie 1919, fiul 

profesorului dr. Marcu Cajal, unul din primii specialiști 

în pediatrie din România. Doctor în medicină și 

farmacie al Facultății de Medicină a Universității din 

București (1946). Doctor în științe medicale (1959) 

Atras încă din timpul studiilor universitare de 

domeniul microbiologiei, a lucrat ca intern în 

laboratoare de spital, iar din 1944 în laboratoarele 

Catedrei de Bacteriologie și din anul 1945 ale Catedrei de Inframicrobiologie (Virusologie) ale Facultății 

de Medicină din Bucuresti.  

S-a format ca specialist microbiolog și virusolog sub conducerea prof. univ. dr. Ștefan S. Nicolau, 

savant cu contribuții numeroase în domeniu.  

În perioada 1967 - 1994, Director al Institutului de Virusologie al Academiei Române, unde a 

lucrat de la înființarea acestuia (1949) ca șef de laborator, șef secție, iar din 1953 ca director adjunct 

științific.  

Din 1990 devine Membru titular al Academiei Române, iar în perioada l990 - 1994 este Vice - 

președinte al Academiei Române.  

Membru în Biroul Secției de științe medicale a Academiei Române, între 1971 - l990 este 

Secretar al Biroului Secției de științe medicale a Academiei Române.  

În 1994 este ales Președinte al Secției de științe medicale a Academiei Române.  

Din 1994 devine Președinte al Federației Comunităților Evreiești din România. 

Doctor Honoris Causa al Universitatilor din Oradea, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași și al 

Universității de Vest “VASILE GOLDIȘ” din Arad.  

De numele lui se leagă înființarea la Arad, la Universitatea de Vest “VASILE GOLDIȘ”, a 

Facultății de medicină. 

Cu prilejul împlinirii a 10 ani de existență (în 2013), Centrul de Studii Iudaice al UVVG din 

Arad, i-a preluat numele: CENTRUL DE STUDII IUDAICE “Academician Nicolae Cajal”. 

 

Vă așteptăm vineri, 30 sept. 2016, ora 12,00 – cu o floare, la Bustul Academicianului ridicat 

prin grija conducerii universității, pe strada Cozia, în fața Sinagogii Ortodoxe din Arad. 

 

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC AL CENTRULUI DE STUDII IUDAICE 

ACADEMICIAN “NICOLAE CAJAL”. 

 

 

 


