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Îndoliată, comunitatea academică anunţă stingerea din viaţă a prof. univ. dr. Mihail 
Coculescu, membru corespondent al Academiei Române, personalitate de prestigiu a şcolii 
medicale româneşti. 

Născut în anul 1943, prof. univ. dr. Mihail Coculescu şi-a făcut studiile la liceul „Aurel 
Vlaicu” din Bucureşti după care a urmat cursurile Facultăţii de Medicină „Carol Davila” pe 
care a absolvit-o în anul 1966 ca şef de promoţie. În 1976 şi-a luat doctoratul în medicină, 
specialitatea endocrinologie, domeniu căruia avea să i se dedice până la sfârşitul vieţii.  

Începând cu anul 1973 a urmat toate treptele ierarhiei universitare ajungând profesor şi şeful 
catedrei de endocrinologie la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”.  

Cu o adevărată vocaţie a performanţei a îmbinat activitatea de la catedră cu practica clinică 
ocupând funcţiile de prorector pentru cooperare internaţională şi integrare europeană la 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, director general adjunct la Institutul 
de Endocrinologie „C. I. Parhon” şi director general al Centrului de perfecţionare în domeniul 
sanitar. Experienţa clinică şi de cercetare ştiinţifică s-a concretizat în 24 de cărţi, 438 de 
articole ştiinţifice dintre care 91 indexate ISI. Prin competiţie a obţinut două granturi de 
cercetare în reţeaua europeană de cercetare în ţară. Prof. univ. dr. Mihail Coculescu s-a făcut 
remarcat şi prin activitatea de coordonator de doctorat pe teme de neuro-endocrinologie 
clinică şi moleculară.  

Prestigiul ştiinţific al prof. univ. dr. Mihail Coculescu este recunoscut prin alegerea sa ca 
membru al unor importante asociaţii ştiinţifice de specialitate şi în bordul a numeroase reviste 
naţionale şi internaţionale. Amintim doar că, în 2012 a fost ales preşedinte de onoare al 
Societăţii Române de Endocrinologie. În anul 2014 a fost ales membru corespondent al 
Academiei Române. 

Cu plecarea spre veşnicie a prof. univ. dr. Mihail Coculescu ştiinţa medicală românească 
pierde pe unul dintre cei mai prestigioşi reprezentanţi ai ei, a cărui activitate rămâne înscrisă 
spre cinstire în istoria urmaşilor lui Esculap şi a cărui moştenire ştiinţifică va fi îmbogăţită de 
atât de numeroşii săi studenţi în amintirea cărora rămâne ca un model de profesionalism şi 
dăruire. 

† Dumnezeu să-l odihnească în pace † 


