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8 ianuarie 1949- 26 octombrie 2018

Colectivul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ,,Sf. Maria " Iași,
deplânge stingerea din viață a distinsului Profesor Universitar Doctor Marin
Burlea.
Medic pediatru de excepție, cadru didactic eminent, întemeietor de școală și
deschizător de drumuri și mai ales prieten drag.
Profesorul Marin Burlea a condus destinul acestui spital vreme de 20 de ani, în
condiții grele și a reușit să-1 ridice în rândul celor mai prestigioase centre medicale
de profil.
Profesorul Universitar Dr. Marin Burlea s-a născut în satul Crețești, comuna
Vidra, județul Ilfov, în data de 8 ianuarie 1949. În anul 1967 a absolvit Liceul Teoretic
“Mihai Eminescu” din Iași iar între anii 1967-1973 a fost student al Facultății de
Medicină, secția Pediatrie, IMF Iași. În anul 1976, după stagiul obligatoriu, la acea
dată, în mediul rural, mai exact în comuna Reviga, jud Ialomița, câștigă prin concurs
postul de medic pediatru la Leagănul de Copii, secția Tătărași și intră în stagiul de
secundariat, specialitatea Pediatrie, cu efectuarea cursului și a stagiului în Clinica a-IIa Pediatrie, Spitalul Clinic de Copii Iași, sub directa îndrumare a Prof. Dr. Marcel
Burdea.
În anul 1979 devine medic specialist pediatru și se transferă la Spitalul de Copii,
desfășurându-și activitatea în perioada 1980-1985 la Clinica a-II-a Pediatrie, Serviciul
Terapie Intensivă.

În anul 1983 a efectuat un stagiu de 6 luni, în Clinica a-II-a Medicală (Prof. Dr.
Carol Stanciu) de ecografie, unde s-a specializat alături de Prof. Dr. Cezar Daniil, Dr.
Gheorghe Bălan, Dr. Mihai Frasin pe probleme de ecografie abdominală diagnostică
și intervențională. Acest moment a reprezentat o schimbare în destinul profesional al
domniei sale, prin cunoașterea unui serviciu modern de gastroenterologie. Din 1984 a
introdus, în premieră în zona Moldovei, ecografia abdominală la copil.
Între 1985-1990, concomitent cu îndeplinirea funcției de inspector OMCT, și-a
continuat activitatea cu normă întreagă în Clinica a-II-a Pediatrie, Sectorul de Copii
Preșcolari și Școlari.
Din 1987 a efectuat activitate clinică și la Dispensarul Urban de Pediatrie nr. 2
Dacia, cu o populație infantilă numeroasă și cu multiple probleme de patologie
pediatrică și diverse aspecte sociale. Activitatea din toată această perioadă i-a permis
cunoașterea și abordarea atât a problemelor de asistență pediatrică de urgență, a
aspectelor de patologie cronică a copilului, cât și a problematicii legată de
supravegherea stării de sănătate a copiilor în mediul familial.
Între anii 1990-1991 a urmat un stagiu de endoscopie digestivă diagnostică și
terapeutică la CHRU LILLE, Franța, în Serviciul Prof. Dr. Jean Pierre-Fariaux.
Între anii 1991-1994 a efectuat stagiul de secundariat în gastroenterologie-adulti,
obținând ulterior și titlul de medic specialist ; în decursul aceleași perioade, realizează
cel de-al doilea stagiu de endoscopie digestivă superioară și inferioară diagnostică
intervențională la

Negrar (Verona), Italia, în Ospedale “Sacro Cuore”, sub

îndrumarea Dr. Agostino Fratton.
În anul 1995 obține diploma de Doctor în Științe Medicale, cu teza
intitulată ″Corelaţii clinicoendoscopice şi histobacteriologice în afecţiunile
esogastroduodenale la copil″.
A parcurs etapele evoluției universitare de la șef de lucrări, conferențiar și, din
2002, profesor universitar și șef de clinică, fiind și coordonator național pentru
atestatul de endoscopie digestivă diagnostică pediatrică (din 2010) și rezidențiatul de
gastroenterologie pediatrică, nou înființat in 2016.
Profesorul Marin Burlea a fost :
- manager general al Spitalului de Urgențe pentru Copii “Sf. Maria”, între anii
1990-1997, respectiv 2002-2009;

- membru al Comisiei Senat UMF “Gr. T. Popa” Iași în perioada 2002-2012;
prorector al Universității de Medicină și Farmacie “Gr T Popa” între anii 2004-2006,
respectiv 2011-2012;
- senator în Parlamentul României, între anii 2012-2016;
- vicepreşedinte al Comisiei de Educaţe şi Sport din Senatul Romaniei, în
perioada 2013 – 2016;
- membru al Academiei de Științe Medicale din anul 2014;
Din anul 2009 și până în prezent a fost președintele ales al Societății Române de
Pediatrie, fiind fondatorul Școlii de Vară de Pediatrie ajunsă în 2018 la cea de-a XIVa ediție; în cadrul acestei manifestari sute de rezidenți și tineri specialiști pediatri din
întreaga țară au beneficiat de cursuri, ateliere de lucru si demonstrații practice
susținute de cadre didactice de prestigiu din România.
În anul 2017 a organizat cea de-a VIII-a ediție a Europaediatrics, cea mai mare
manifestare științifică desfășurată în România, la care au participat aproximativ 2500
de delegați români și străini; evenimentul a avut loc în comun cu al XIII-lea Congres
Național al Societății Române de Pediatrie.
În perioada 3-6 octombrie 2018 a organizat, sub egida Societății Române de
Pediatrie, a Universității de Medicină și Farmacie ″Gr. T. Popa″ Iași, Consiliului
Judetean Iași și Spitalului Clinic de Urgențe pentru Copii ″Sf. Maria″ Iași cea de-a
XXXI-a Ediție a Conferinței Zilele Pediatriei Ieșene ″NN Trifan″ – una dintre cele mai
longevive manifestări medicale. Acest eveniment s-a bucurat de o largă participare atât
națională, întrunind medici pediatri renumiți din toate centrele universitare, cât și
internațională, prin implicarea Societăților de Pediatrie Italo-Române și TurcoRomâne.
Temele principale au fost gastroenterologia pediatrică, pneumologia pediatrică,
cardiologia pediatrică, medicina adolescentului, imagistică și urgențe pediatrice,
pediatrie generală. În acest context științific, de un larg interes s-au bucurat
simpozioanele Italo-Român și Turco-Român. În cadrul manifestării, a existat o secțiune
dedicată tinerilor specialiști, rezidenților, dar și o secțiune dedicată asistenților
medicali.
Domnia sa a fost speaker invitat la numeroase congrese naționale şi
internaţionale dar si preşedinte sau membru în comitetul științific sau de organizare a
numeroase conferințe naționale și internaționale de pediatrie. De asemenea, a fost
membru în board-ul European Paediatric Association, European Academy of
Paediatrics și Co-Președinte al Societății Româno-Italiene de Pediatrie și al Societății
Româno-Turce de Pediatrie.
Având o pasiune nemărginită atât pentru activitatea clinică şi de relaţionare cu
pacienţii cât și pentru cea de cercetare, a publicat peste 300 de lucrări științifice în
extenso și rezumat, o mare parte fiind indexate în reviste de circulație internațională.
În cadrul congresului ″14th International Workshop on Neonatology″, CagliariItalia, la inițiativa Grupului Norman de Nefrologie și Urologie Neonatală, în

octombrie 2018, a fost creat premiul internațional „ Marin Burlea” destinat tinerilor
cercetători, atribuit deja în cadrul congresului unui medic din Beirut.
Pierderea Domnului Profesor este o mare dramă, o rană care probabil se va
închide greu , în foarte mulţi ani de zile atât pentru pacienti, pentru colegi, pentru cei cu
care a colaborat in cei peste 45 de ani de activitate, pentru toți cei care l-au cunoscut
dar mai ales pentru familia indurerată .
„Am un program foarte încărcat, care începe dimineața la ora șase și se
termină seara târziu. Cea mai mare parte a timpului o dedic bolnavilor:
consultatii, internari, endoscopii, ecografii. Marea majoritate a timpului o petrec
în Spitalul de Pediatrie «Sfânta Maria» din Iași. Particip la evenimentele
știintifice, dar și la activitatea intensă de cercetare care se desfășoară în cadrul
spitalului. Timpul mi-l împart între copiii pe care îi tratez, studentii si rezidentii
carora le împărtășesc din cunoștintele si experienta mea", spunea domnul prof.
dr. Marin Burlea.
Un OM de o bunatate si devotament nemarginit, vesel, blând, iubitor, generos si
care nu accepta să vadă un copil în suferință , cel care a rămas in amintirea noastră ca
„ingerul” copiilor!
“…cerul este mai ''bogat'' cu un înger. Medicul ieșean, Marin Burlea, nu mai este
printre noi, iar mii de copii au rămas, astăzi, fără omul care le-a redat șansa la o
viață corectă, alți mii nu vor putea să beneficieze de bunătatea renumitului medic
ieșean. Fără doar și poate, medicul Marin Burlea reprezintă un etalon, un bun
exemplu care trebuie urmat de colegii lui ( ...)”
„Vorbea rar, cu subiect şi predicat, încât să fie clar pentru toată lumea şi să
priceapă fără mare efort. Avea un suflet de aur, ne ştia şi necazurile, şi bucuriile
personale, şi cele profesionale (...) Oricât de apăsat sau supărat erai, atunci când
simţeai că totul se năruie, intrai în cabinetul lui şi întâlneai acel chip luminos, acea
faţă zâmbitoare şi parcă ceaţa se risipea şi lucrurile începeau să se aşeze, vedeai
că există şi soluţii. Pentru noi, lucrurile acestea au însemnat enorm“(...)
„Venea mereu primul şi pleca ultimul, avea o energie debordantă pe care noi, cu
o generaţie mai tineri, nu am avut-o niciodată şi nu o vom putea egala vreodată.
Ne-a învăţat să avem dubii, ne-a zis mereu că, în această meserie, dacă nu ai dubii,
nu ai şanse, ne-a învăţat că nimeni nu deţine adevărul absolut. Avea o memorie
extraordinară şi un simţ al detaliului care nu cred ca l-am remarcat la altcineva,
era extrem de perfecţionist. A iubit meseria de dascăl şi, după retragerea din
activitatea didactică, în 2014, continua să înveţe studenţii. Se lumina când era la
ecografie sau endoscopie şi în spate venea o grupă de studenţi, îi întreba de unde
sunt, îi plăcea să stea de vorbă cu ei. Îi plăceau culorile toamnei, muzica italiană,
muzica veche autentică de petrecere românească, Covrigii de Buzău şi micii de la

Poiana Sărată, unde oprea tot timpul când drumurile îl purtau către Braşov. A
iubit oamenii, îi plăcea să îi facă să se simtă bine întotdeauna“(...) , sunt doar
cateva dintre miile de amintiri si cuvinte frumoase care au fost rostite „ In
memoriam...”
Ca o recunoaștere a calităților remarcabile ale domniei sale, precum și a întregii
activități clinice și de cercetare și implicării în viața comunității, a fost decorat postmortem cu Ordinul „Steaua României” în grad de Cavaler, a devenit Cetățean de
Onoare al municipiului Iași.
Drum bun Domnule Profesor alături de îngeri, iar imaginea dumneavoastră
va rămâne vie în conștiința noastră!

