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O PERSONALITATE DE EXCEPŢIE ÎN CERCETAREA 

ŞTIINŢIFICĂ ŞI CHIRURGIA CARDIOVASCULARĂ 

- General (r) Prof. Dr. Vasile Cândea - 

G. Tinică 

 

Împlinirea în  24 mai 

a 80 de ani de la 

naşterea reputatului 

chirurg şi cercetător 

ne oferă onoranta 

ocazie de prezentare 

a unei personalităţi 

de excepţie a lumii 

medicale româneşti 

care, prin profesionalism, competenţă şi 

reputaţie ştiinţifică reprezintă un model de 

urmat pentru întreaga comunitate medicală. 

E greu de cuprins în câteva cuvinte viaţa 

unui om obişnuit, cu atât mai greu a unuia 

care s-a dedicat zeci de ani, cu abnegaţie şi 

dăruire, salvării a mii de vieţi . Să cunoaştem 

în primul rând omul. 

S-a născut în 24 mai 1932 în Lisa – 

Vânători, Judeţul Teleorman. A făcut şcoala 

elementară în comuna Viişoara Judeţul 

Teleorman apoi, între 1947 – 1951, Liceul 

teoretic la Turnu-Măgurele. Între 1951 – 

1957 urmează cursurile Facultăţii de 

Medicină din cadrul Universităţii de 

Medicină şi Farmacie Bucureşti. După 

perioada studiilor remarcăm drumul 

ascendent al carierei sale profesionale ale 

cărui jaloane le prezentăm: 

- Medic medicină generală, 

circumscripţie rurală 1957 – 1959 ; 

- Aprilie 1959 – octombrie 1995, 

Ministerul Apărării Naţionale ; 

- Medic militar de unitate 1959 - 1962 

(Timişoara - Constanţa - Bucureşti – 

(Comandamentul trupelor de 

grăniceri) ; 

- Secundariat clinic prin concurs - 

Chirurgie Generală 1962 - 1964 - 

Spitalul Militar Central Bucureşti, cu 

stagiul de 3 luni: Clinica de Urgenţă 

Bucureşti, Clinica de Urologie 

Fundeni Bucureşti şi Clinica de 

Chirurgie toracică ; 

- Medic principal chirurgie generală 

1964 - 1972 - Serviciul Chirurgie  

I Spitalul Militar Central ; 

- Asistent universitar - Catedra anatomie 

II U. M. F. Bucureşti - 1972 – 1974 ; 

- Medic principal chirurgie cardio-

vasculară (a doua specialitate) – 1976 ; 

- Doctor în ştiinţe medicale 1975 - 

confirmat în 1976 cu diploma nr. 576 

din 17 iunie U. M. F. Bucureşti ; 

- Şef secţie Chirurgie Cardiovasculară în 

Spitalul Militar Central - 1976 – 1990, 

care iniţial a funcţionat în cadrul 

Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară 

Fundeni sub conducerea domnului 

Prof. Dr. Doc. Ioan Pop de Popa, apoi, 

odată cu amenajarea spaţiului a fost 

transferată la Spitalul Militar Central ; 

- Medic primar gr. III prin concurs 

chirurgie cardiovasculară 1977 ; 

- 1980 – 2004, medic primar, chirurg ; 

- Director Centrul de Boli 

Cardiovasculare al Armatei - mai 1990 

– 1995, Management şi chirurgie 

cardio-vasculară ; 

- Profesor asociat - Clinica de Chirurgie 

Cardiovasculară (Centrul de Boli 

Cardiovasculare al Armatei) U.M.F. 

Carol Davila Bucureşti - februarie 

1992 - octombrie 1993 ; 

- Profesor universitar titular prin 

concurs - Clinica de Chirurgie 

Cardiovasculară II U.M.F. Carol 

Davilla Bucureşti, de la 1 octombrie 

1993-2002 ; 

- Director (manager) al Institutului de 

Boli Cardiovasculare Prof. Dr. „C.C. 
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Iliescu” - Fundeni Bucureşti, 

decembrie 1995-2002; 

- Noiembrie 1996 – Decembrie 2000, 

Deputat în Parlamentul României; 

- Profesor universitar şi Prorector la 

Universitatea Titu Maiorescu 

Bucureşti, 1990-2003; 

- Profesor de onoare la Universitatea 

„Ovidius” Constanţa, Facultatea de 

Medicină si Farmacie, aprilie 2000; 

- Ttitlul de Doctor „Honoris Causa” al 

Universităţii de Medicină şi Farmacie 

Timişoara, 2000; 

- Profesor Honoris Causa, U.M.F. 

Chişinău, 2001; 

- titlul de Doctor „Honoris Causa” al 

Universităţii „Ovidius” Constanţa, 

Facultatea de Medicină şi Farmacie, 

2002; 

- Titlul de Doctor „Honoris Causa” al 

Universităţii din Oradea, Facultatea de 

Medicină, 2004; 

- Conducător de doctorat în specialitatea 

chirurgie cardiovasculară, Bucureşti, 

1993 – prezent; 

- Profesor consultant, 2003-prezent, 

Universitatea Titu Maiorescu 

Bucureşti 

- Profesor consultant, 2005-prezent, 

Universitatea de Medicină şi Farmacie 

Bucureşti; 

- Titlul de Doctor „Honoris Causa” al 

Universităţii de Medicină şi Farmacie 

Cluj Napoca, 2007; 

- Titlul de Doctor „Honoris Causa” al 

Universităţii Valahia Târgovişte 

(2008); 

- Titlul de Doctor „Honoris Causa” al 

Universităţii „Andrei Şaguna” 

Constanţa (2008); 

- Titlul de Doctor „Honoris Causa” al 

Universităţii Naţionale de Apărare 

(2009); 

- Titlul de Doctor „Honoris Causa” al 

Universităţii „Apollonia” din Iaşi 

(2012). 

 

Distinsul profesor a fost un adevărat 

întemeietor şi şef de şcoală al chirurgiei 

cardiace în cadrul armatei căreia i-a slujit cu 

credinţă neţărmurită pe un drum, de asemeni 

ascendent, după cum urmează: 

- 1959 - activat ca medic militar cu 

gradul Locotenent major; 

- 1964 - Căpitan medic; 

- 1969 - Maior medic; 

- 1975 - Locotenet colonel (la 

excepţional); 

- 1978 - colonel (la excepţional); 

- 1987 - (27 decembrie) General de 

brigadă; 

- 1995 - General de divizie (r); 

- 2000 - General de Corp de Armată (r); 

- 2004 - General de Armată (r). 

În ceea ce priveşte cariera profesională 

şi ştiinţifică, domnul General (r) Prof. Dr. 

Vasile Cândea s-a dovedit un tenace 

deschizător de oportunităţi pentru viaţa 

medicală din România. În 1990 însoţit de 

echipa Centrului de Boli Cardiovasculare al 

Armatei (Gen. Prof. Dr. Ion Ţintoiu, Col. Dr. 

Alexandru Popa, Col. Dr. Dumitraşcu 

Gheorghe) face o vizită la o bază aeriană din 

San Antonio (S.U.A.) în care exista şi un 

spital militar, Wilfort Hospital. În structura 

lui existau şi chirurgie cardiacă şi chirurgie 

vasculară, domenii pe care distinsul chirurg 

român le va implementa în cadrul Spitalului 

Militar Bucureşti. Aşa cum a afirmat nu 

numai o dată, o serie de personalităţi 

importante cum ar fi Gen. Prof. Eugen 

Mareş, Gen. Prof. Iuliu Şuteu, Gen. Prof. 

Traian Oancea, Gen. Prof. Gheorghe 

Niculescu care au făcut specializări în Franţa 

(Paris) pe chirurgia cardiacă şi cea vasculară, 

au contribuit în mod excepţional la climatul 

şi angajarea chirurgiei cardiace româneşti pe 

drumul performanţei europene, oglindit în 

activitatea profesional ştiinţifică de mai jos: 

- Domnul General (r) Prof. Dr. Vasile 

Cândea a executat primele limfografii 

cervicale şi splenectomii pentru 

leucemie - aplazia medulară; 

- În Centrul de Boli Cardiovasculare al 

Armatei, în perioada 1976 – 1995, a 

acordat peste 60.000 de consultaţii, au 

fost cca. 30.000 internaţi în spital, s-au 

executat peste 18.000 intervenţii 

chirurgicale (cca. 8.000 statistica 

personală); 
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- a contribuit la înfiinţarea specialităţii 

de chirurgie cardio-vasculară în armata 

română (1976), prima armată din 

Europa care a avut această specialitate 

în serviciul sanitar. 

- a contribuit la înfiinţarea Centrului de 

Boli Cardiovasculare al Armatei 

(1990), prima instituţie 

pluridisciplinară pe profil 

cardiovascular din România, cu 

personalitate juridică. 

- împreună cu G-ral bg (r) Prof. dr. Ion 

Ţintoiu a introdus practica 

ecocardiografiei transesofagiene 

intraoperatorii. 

- a contribuit la separarea specialităţii de 

chirurgie cardiovasculară în 

specialitatea „chirurgie cardiacă şi 

vase mari” şi specialitatea „chirurgie 

vasculară periferică”, a redactat 

tematica pentru rezidenţiat în aceste 

specialităţi şi a contribuit la înfiinţarea 

comisiei de chirurgie vasculară cu 

buget separat şi la crearea reţelei 

naţionale în specialitate. 

- a avut contribuţii originale în cercetări 

fundamentale şi aplicative, 

recunoscute pe plan internaţional, a 

introdus noi tehnici şi procedee în 

chirurgia cardiovasculară din 

România, a organizat/condus 

simpozioane, conferinţe, cursuri de 

perfecţionare, congrese naţionale şi 

internaţionale dintre care 5 cu 

participare internaţională cu profil 

cardiovascular în armata română. 

- În cadrul U.M.F. Bucureşti a contribuit 

la înfiinţarea Clinicii de Chirurgie 

Cardiovasculară II. 

- a organizat primul Simpozion al 

Secţiei Române U.M.B. în peste 60 ani 

existenţă pe profil cardiovascular, a 

fost preşedintele Secţiei Naţionale 

Române al Uniunii Medicale 

Balcanice (1992-1993) şi a organizat 

al V-lea Congres al Antantei Medicale 

Mediteraneene şi a XXII-a Saptamână 

Medicală Balcanică, a organizat şi 

condus cursuri de perfecţionare 

internaţionale, a ţinut cursuri de 

chirurgie vasculară la diverse congrese 

din 1997 şi 1998,cu participare 

internaţională, a comunicat şi/sau 

publicat peste 750 de lucrări (peste 300 

ca autor principal) şi a realizat peste 20 

filme ştiiţifice cu tematică din 

chirurgia cardiovasculară, unele dintre 

ele obţinând premii şi distincţii 

româneşti şi străine. 

A avut contribuţii originale în: 

- studiul sistemului limfatic în stările de 

şoc traumatic (cercetări 

experimentale), priorităţi naţionale şi 

internationale.  

- a dezvoltat conceptul „celulă de şoc” 

(Iuliu Şuteu, Alexandru Bucur) prin 

studii clinice în chirurgia cordului 

deschis, sub circulaţie extracorporală 

prin: studiul suferinţei miocardului în 

by-pass-ul cardio-pulmonar; studiul 

biologiei ficatului în by-pass-ul cardio-

pulmonar; studiul pulmonului, 

pancreasului, aparatului urinar în by-

pass-ul cardio-pulmonar; studiul 

tulburărilor imune în circulaţia 

extracorporală. 

- chirurgia hematologică (splenectomii 

în afecţiuni hematologice - peste 850 

cazuri operate); 

- ecocardiografia intraoperatorie. 

O valenţă deosebită a activităţii sale a 

reprezentat-o participarea la programe 

naţionale sau internaţionale cu impact major 

asupra evoluţiei medicinii româneşti. 

Experienţele avute din vizitele, inclusiv 

programele de lucru, în Captetown, cu Prof. 

Dr. Marius Barnard, în Viena, cu Prof. Dr. 

Ernst Wolner, la Paris, cu Prof. Dr. A. 

Piwnica, în Praga, Tel Aviv, San Diego - 

Laboratoarele Carbomedics şi la Bruxelles – 

Spitalul Saint Luc – unde pune bazele unei 

colaborări româno – belgiene cu privire la 

implantarea unei inimi artificiale 

NOVACOR, sunt doar câteva imagini din 

bogata activitate a Generalului (r) Prof. Dr. 

Vasile Cândea. 

Nu putem să nu amintim, măcar în 

treacăt, volumele şi monografiile publicate 

de-a lungul activităţii domniei sale: Ştiinţa la 

sfârşit de mileniu, coordonator, Tipografia 
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FED Grupul Drago Print, 1997; Rolul 

omului de ştiinţă în societatea de tranziţie, 

coordonator, PER OMNES ARTES, Editura 

pentru ştiinţă şi Educaţie, 1998; Dezvoltarea 

în pragul mileniului III , coordonator, 

Editura Europa Nova, 1999; Calitatea vieţii, 

coordonator Editura Orizonturi Universitare, 

Timişoara, 2009; Apa – un miracol, Editura 

Europa Nova, 2005; autor şi coordonator al 

tratatului Chirurgie vasculară - bolile 

arterelor Editura Tehnică, Bucureşti, 2001; 

autor şi coordonator al tratatului Chirurgie 

vasculară - bolile venelor şi limfaticelor, 

Editura Tehnică, Bucureşti, 2002; 

coordonator şi autor al secţiunii de Chirurgie 

Cardiacă şi a marilor vase din Tratatul de 

patologie chirurgicală apărut sub redacţia 

Prof. N. Angelescu. 

Spirit novator, dispus oricând să 

sprijine iniţiative valoroase ale medicinii 

româneşti, distinsul profesor ne-a făcut 

onoarea de a vizita la Iaşi Centrul de 

cercetare al tratamentului invaziv al 

fibrilaţiei atriale, proiect iniţiat de Institutul 

de Boli Cardiovasculare ,,Prof. Dr. George 

I.M. Georgescu”, finanţat din fonduri 

europene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest proiect a primit din partea 

distinsului vizitator o înaltă apreciere atât 

pentru aparatura de înalt nivel european care 

va rezolva probleme majore ale pacienţilor 

cât şi pentru colectivul Institutului în general 

şi al echipei de chirurgie cardiacă în special, 

pentru efortul depus la alinierea europeană a 

nivelului medicinii româneşti. 

Acum, la ceas aniversar, ne aducem 

aminte de splendidul aforism al lui André 

Malraux: ,,O viaţă de om nu valorează 

nimic, dar nimic nu valorează cât o viaţă”. 

Pentru că, adăugam noi, acea viaţă se 

împlineşte cu fiecare zi şi devine destin. 

Întru desăvârşirea destinului său, îi 

dorim domnului General (r) Prof. Dr. Vasile 

Cândea ani mulţi, sănătate şi putere de 

muncă. Întotdeauna un gând prietenesc şi de 

preţuire îl voi avea pentru excepţionala sa 

personalitate, căldură sufletească şi 

inteligenţă sclipitoare. 

.  

 


