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În 1 ianuarie 2018 colega și prietena noastră, doamna cercetător 
științific Mihaela Ilie a trecut în neființă… 

 
A lăsat în urma domniei sale tristețea nemăsurată a familiei, regretele 

colegilor și prietenilor cu care a colaborat de-a lungul carierei sale, lacrimile 
și amintirile neprețuite ale tuturor.  
 

Născută în 16.02.1957 la Ploiești, a absolvit Facultatea de Fizică din 
Bucureşti în 1980; în 2006 a obținut titlul de Doctor în Chimie la 
Universitatea din Bucureşti. 
 

Dr. Ilie Mihaela a lucrat în cercetare din 1984, dar a început să 
activeze în domeniul biomedical şi al ştiinţelor vieţii din 1991 contribuind la 
dezvoltarea studiilor în cadrul S.C. Biotehnos S.A. (1991-1997), în cadrul 
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii (1997-
2000) și în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, 
Facultatea de Farmacie, Disciplina Toxicologie (din 2001). 

 
Dr. Mihaela Ilie a lucrat în domeniul tehnicilor chemometrice de 

clasificare folosind recunoaşterea de forme şi analiza spectrală în infraroşu 
apropiat (NIR) din 1995, fiind unul din iniţiatorii utilizării acestor tipuri de 
tehnici din România; ulterior, a lucrat în domeniul toxicologiei analitice (din 
2001) şi în domeniul HPTLC începând din anul 2010.  
 



S-a remarcat în rândul colegilor din Facultatea de Farmacie, alături 
de care și-a desfășurat ultimii 20 de ani ai carierei, prin pasiunea deosebită 
pentru cercetarea științifică, prin dăruirea extraordinară pentru fiecare temă 
abordată în cursul anilor, prin faptul că, de cele mai multe ori colegii i-au 
fost prieteni apropiați, iar laboratorul de cercetare i-a devenit o a doua 
casă.  
 

Deși avea pregătire complet diferită față de membrii colectivului 
didactic și de cercetare de la Facultatea de Farmacie, a reușit totdeauna să 
se adapteze și a fost un real sprijin pentru toți cei cu care a colaborat, 
contribuind în permanență prin expertiza domniei sale ca membru în echipa 
universității.  

 
În anul 2014, doamna Dr. Mihaela Ilie și-a susținut teza de abilitare și 

a obținut titlul de Coordonator de doctorat cu respectarea celor mai înalte 
standarde aplicabile pentru această titulatură. Imediat după acest moment 
a preluat coordonarea unor tineri doctoranzi care s-au bucurat de influența 
pozitivă a doamnei Dr. Mihaela Ilie, până în ultimele momente ale activității 
sale; deși avea suferințe profunde, doamna Dr. Mihaela Ilie și-a dorit cu 
ardoare să fie alături de doctoranzii domniei sale, dedicându-le practic 
acestora întreaga sa energie.  
 

Experiența în cercetarea științifică a adus-o pe doamna Mihaela Ilie 
în postura de a fi mentor pentru un număr impresionant de tineri cercetători 
și pentru numeroase cadre didactice din Facultatea de Farmacie.  
 

Deși era o persoană discretă, era o prezență pregnantă reușind 
permanent să aducă un suflu nou în activitatea noastră.  

 
Noi toți, colectivul de colaboratori și prieteni de la Facultatea de 

Farmacie din București, îi simțim lipsa în fiecare zi și ducem dorul sfaturilor 
pe care le avea pentru fiecare în parte și pentru echipa din care făcea 
parte.  

 
Vom păstra permanent o amintire caldă celei care a fost doamna 

Mihaela Ilie! 
 
DUMNEZEU SĂ O ODIHNEASCĂ ÎN PACE ! 


