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ELIE IOANIDELIE IOANID (1855-1938) (1855-1938)
 „„S-a născut în 1855 S-a născut în 1855 

la Bitolia la Bitolia 
(Macedonia) unde a (Macedonia) unde a 
urmat Școala urmat Școala 
primară. Studii primară. Studii 
liceale a efectuat la liceale a efectuat la 
Constantinopol. În Constantinopol. În 
1877 se întoarce în 1877 se întoarce în 
țară și se dedică țară și se dedică 
farmaciei”.farmaciei”.



 „„În 1889 obține diploma de farmacist În 1889 obține diploma de farmacist 
la Școala Superioară de Farmacie din la Școala Superioară de Farmacie din 
București, după care este angajat București, după care este angajat 
farmacist la Spitalul Sf. Spiridon din farmacist la Spitalul Sf. Spiridon din 
Iași. Se mută la Tulcea unde ia în Iași. Se mută la Tulcea unde ia în 
arendă farmacia comunală, apoi arendă farmacia comunală, apoi 
farmacia „Minerva” în același oraș. În farmacia „Minerva” în același oraș. În 
1921 obține o concesie de farmacie, 1921 obține o concesie de farmacie, 
pe care o conduce până la sfârșitul pe care o conduce până la sfârșitul 
vieții, în 1938” [4].vieții, în 1938” [4].



  





  



ȘTEFAN DRAGOMIR ȘTEFAN DRAGOMIR (1905-(1905-
1946)1946)  

 S. IzsákS. Izsák (1915-2007), în cartea sa [6, p.357] (1915-2007), în cartea sa [6, p.357]  
 „„Nici pe tărâmul farmaciei militare, ilustrate prin Nici pe tărâmul farmaciei militare, ilustrate prin 

specialiști cu înalte grade ca specialiști cu înalte grade ca Merișanu ConstantinMerișanu Constantin  
(1864-1931), (1864-1931), Grințescu Gh. P.(Grințescu Gh. P.(1878-1956) și 1878-1956) și 
generalul generalul Ionescu-Matiu AlexandruIonescu-Matiu Alexandru (1883-1975),  (1883-1975), 
n-au lipsit cercetările istorice. Ele se leagă de n-au lipsit cercetările istorice. Ele se leagă de 
numele farmacistului militar Dr. numele farmacistului militar Dr. DragomirDragomir  
ȘtefanȘtefan (1905-1946), autorul primei încercări de  (1905-1946), autorul primei încercări de 
sinteză asupra subiectului sinteză asupra subiectului Istoricul Farmaciei Istoricul Farmaciei 
militare în țara noastrămilitare în țara noastră, publicată în , publicată în Revista Revista 
Sanitară Militară Sanitară Militară (București, 1936-1937)”.(București, 1936-1937)”.  



ȘTEFAN DRAGOMIR ȘTEFAN DRAGOMIR (1905-(1905-
1946)1946)

 Locul și data nașteriiLocul și data nașterii: Târgu Ocna, : Târgu Ocna, 
15 Septembrie 1905;15 Septembrie 1905;

StudiiStudii: Școala primară și Liceul la : Școala primară și Liceul la 
Târgu Ocna; Târgu Ocna; 

Studii superioare la Univ. din Studii superioare la Univ. din 
BucureștiBucurești: -Facultatea de Litere și : -Facultatea de Litere și 
Filozofie, absolvită în 1929; Filozofie, absolvită în 1929; 
Facultatea de Farmacie, absolvită în Facultatea de Farmacie, absolvită în 
1931;1931;

   



ȘTEFAN DRAGOMIR ȘTEFAN DRAGOMIR (1905-(1905-
1946)1946)

 Activitate în armatăActivitate în armată: optând pentru : optând pentru 
farmacia militară, a obținut gradul de farmacia militară, a obținut gradul de 
căpitan farmacist în 1932;căpitan farmacist în 1932;

 - a lucrat ca farmacist militar în mai - a lucrat ca farmacist militar în mai 
multe spitale militare, la Depozitul de multe spitale militare, la Depozitul de 
Echipamente pentru Armată și în Echipamente pentru Armată și în 
Laboratorul chimic de Analize. Laboratorul chimic de Analize. 

 A fost preocupat de istoria farmaciei A fost preocupat de istoria farmaciei 
românești, vizitând biblioteci, arhivele românești, vizitând biblioteci, arhivele 
statului și ale armatei. Rezultatul statului și ale armatei. Rezultatul 
acestei activități a fost ,,lucrarea de acestei activități a fost ,,lucrarea de 
proporții proporții Istoricul farmaciei militare Istoricul farmaciei militare 
până în 1916până în 1916, ...manuscris, pierdut”., ...manuscris, pierdut”.  





Concluzii Concluzii 

 Am prezentat o parte din documentele Am prezentat o parte din documentele 
originale care ilustrează viața și originale care ilustrează viața și 
activitatea celor doi farmaciști militari, activitatea celor doi farmaciști militari, 
Ilie Ioanid și Ștefan Dragomir.Ilie Ioanid și Ștefan Dragomir.

 În cartea D-lui Profesor Grecu, În cartea D-lui Profesor Grecu, 
monografia monografia Dragomir Ștefan,Dragomir Ștefan, se încheie  se încheie 
astfel: „Eminent doctor farmacist, om astfel: „Eminent doctor farmacist, om 
de laborator și istoric al farmaciei de laborator și istoric al farmaciei 
militare, a plecat dintre noi, din păcate militare, a plecat dintre noi, din păcate 
mult prea devreme, la numai 41 de ani, mult prea devreme, la numai 41 de ani, 
regretat de toți cei care l-au cunoscut și regretat de toți cei care l-au cunoscut și 
cei cu care a colaborat” [4]. cei cu care a colaborat” [4].   
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