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ILINESCU, ION 
Medic, profesor universitar 
N. 25 iun. 1928, Aninoasa, Argeş - m. 6 sept. 2000, Craiova. 
 
Studii: şcoala primară în comuna natală, 7 clase la Liceul Militar 

din Cernăuţi; refugiat la Timişoara, termină Liceul Dinicu Golescu din 
Câmpulung Muscel (1948); Facultatea de Medicină din Cluj (anii I – 
V) şi Bucureşti (anul VI) 1955; doctor în ştiinte medicale (1970). 

După terminarea facultăţii a fost repartizat ca medic militar (1955-
1958) trecut în rezervă locotenent colonel. A fost apoi secundar la 
Clinica a II-a Medicală a I.M.F.Cluj sub conducerea şi îndrumarea 
prof.dr. Ion Goia (1958-1961) obţinând titlul de medic specialist 
interne, prin concurs, în 1960. 

Din 1961 este asistent suplinitor la I.M.F. Târgu-Mureş, asistent 
titular din 1963. La Târgu Mureş a lucrat cu prof. dr. Olosz Egon şi 
prof dr. Horvath Endre. La propunerea prof.dr. Pop D. Popa Ioan a 
fost secretar al Comisiei pentru ocuparea unor posturi de asistenţi la 
discipline medicale din Tg. Mureş. În 1970 cu recomandarea 
prof.dr.doc. I. Arsenescu din Târgu Mureş se transferă în Craiova. 
Aici a instruit grupe de studenţi la disciplinele Fiziologie, Semiologie, 
Clinică medicală. 

A fost medic primar la Spitalul din Valea Vlăicii apoi la Spitalul 
Clinic Judeţean, Secţia Cardiologie. A fost şef de lucrări (1971), 
conferenţiar (1977), profesor universitar (1990), conducător ştiinţific 
de doctorate (1991); membru al Uniunii Medicale Balcanice (1990) şi 
al Societăţii Naţionale de Gastroenterologie (1990). 

A publicat peste 150 lucrări ştiinţifice în revistele de specialitate 
din ţară şi din străinătate. A participat la simpozioane naţionale şi 
consfătuiri pe teme medicale, la Congresul Internaţional de 
Cardiologie de la Praga (1964), la Atena, Istanbul, Belgrad şi Sofia la 
diverse congrese. 

În Craiova a reuşit dotarea Policlinicii Electroputere cu un ecograf 
Siemens, efectuându-se anual între 8-10.000 examinări ecografice 
(prof. Ilinescu şi doi asistenţi universitari). A îndrumat activitatea 
profesională şi ştiinţifică a celor 4 asistenţi ai disciplinei: dr. 
Pârvulescu Victor, dr. Homeag Maria, dr. Enăchescu Viorela şi dr. 
Camen Dragoş. 

Ca semn de recunoaştere internaţională apare în Milenium 
Edition A Marquis Who‘s Who in Science and Engineering, 2000 la 
pagina 604. 
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Opera: Semiologie generală cardiovasculară (1973); Curs de 
fiziologie a digestiei (1974); Curs de Patologie Medicală (3 vol., 
1988); Curs de Medicină internă (3 vol., 1990); Tratat de clinică şi 
patologie medicală (3 vol., 1993). 

 


