IN MEMORIAM

Prof. Dr. NICOLAE SABIN MAIER
(1937-2018)

În data de 12 iulie 2018 a plecat dintre noi
prof. dr. Nicolae Sabin Maier, unul dintre corifeii
dermatologiei româneºti. A restructurat învãþãmântul medical clujean, a susþinut valorile
umane, a impulsionat spre performanþã tinerii
medici ºi a fost mentorul a zeci de dermatologi
care au trecut prin ºcoala medicalã clujeanã.
S-a nãscut la Cluj-Napoca, în data de
5 decembrie 1937, într-o familie de intelectuali
ardeleni, greco-catolici: tatãl, Sabin Octavian
Maier, respectabil ºi celebru avocat clujean ºi
mama, Veturia Maier, personalitate puternicã ºi
caracter luptãtor, care ºi-a crescut singurã cei doi
fii, Nicolae ºi Radu, dupã dispariþia prematurã a
soþului, la vârsta de 44 de ani .
Dupã o prealabilã formaþie educativã preºcolarã greco-catolicã sub îndrumarea cãlugã-

riþelor din Congregaþia Surorilor Maicii
Domnului, parcurge studiile primare ºi liceale în
Clujul sãu iubit, apoi absolvã Facultatea de
Medicinã Generalã la I.M.F. Cluj-Napoca,
promoþia 1960. Pe parcursul facultãþii, urmeazã
în paralel ºi pasiunea sa pentru muzicã clasicã ºi
ia lecþii de canto, perfecþionându-ºi timbrul de
bariton ºi fãcând figuraþie la Opera Românã.
Funcþioneazã apoi prin repartiþie ministerialã
ca medic de medicinã generalã în circumscripþia
comunei de munte Beliº din judeþul Cluj, timp de
4 ani (1960–1964), în condiþii de izolare greu de
imaginat în ziua de azi. Tânãrul medic Nicolae
Maier susþine concursul de preparator la Catedra
de Dermato-venerologie a Institutului de
Medicinã ºi Farmacie Cluj-Napoca, pe care îl
promoveaza cu succes, începându-ºi astfel cariera
de dermatolog, precum ºi cariera didacticã.
Parcursul universitar al prof. dr. Maier îºi
urmeazã paºii corecþi, începând cu anul 1964, dar
drumul va fi lung ºi anevoios în perioada
socialismului, cãci fratele sãu, pictor, dorind sã se
poatã exprima necenzurat prin artã, alesese calea
exilului. Astfel, devine asistent universitar
(1968–1977), apoi ºef de lucrari (1977–1990!),
conferenþiar (1990) ºi profesor universitar (1992),
toate funcþiile fiind obþinute prin concurs. Din
anul 1986, devine ºeful Clinicii de Dermatologie a
Spitalului Clinic Judeþean Cluj-Napoca, pe care o
conduce cu spirit de echilibru, multã energie ºi
pozitivism.
Anul 1990 aduce recunoaºterea publicã
deplinã a personalitãþii prof. dr. Maier, prin
alegerea acestuia, pentru prima datã în istoria
medicinei clujene, prin vot democratic, ca rector
al universitãþii de medicinã clujene. Iatã câteva
acþiuni, decizii ºi iniþiative ale profesorului în
calitate de rector, în perioada 1990–1992, specificate chiar de dânsul:
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– Interdicþia oficialã a accesului ºi culegerii
de informaþii de cãtre persoane din
Ministerul de Interne sau alte oficialitãþi,
fãrã ordin de serviciu.
– Sprijinirea grevelor ºi miºcãrilor studenþeºti cu permisiunea de utilizare a amfiteatrelor ºi întregului spaþiu academic;
punerea în discuþia Senatului a Declaraþiei
de la Timiºoara.
– Reintegrarea în posturi a cadrelor didactice
plecate în Occident în timpul regimului
comunist, dacã se încadrau în prevederile
legale.
– Schimbarea denumirii din INSTITUT în
UNIVERSITATE ºi ulterior completarea
numelui cu prof. dr. Iuliu Haþieganu.
– Introducerea alegerilor libere, începând de
la catedrã pânã la rector, foarte democratic.
– Deschiderea largã cãtre Republica
Moldova, primele vizite la Chiºinãu ºi
stabilirea unor obiective comune, schimburi de cadre didactice ºi primirea de
studenþi moldoveni.
– Stabilirea unor relaþii trainice cu universitãþile din Grenoble, Tours, Paris, Lyon,
Toulouse, Edinburgh, Perugia, Pecs, etc.
– Ajutor acordat Facultãþii de Medicinã
Sibiu, pe mai multe planuri, inclusiv
logistic.
– Aducerea în universitate a unor cadre
didactice valoroase la catedrele deficitare:
Ortopedie, Biochimie, Chirurgie CardioVascularã etc.
Deciziile rectorului Maier au reprezentat un
început democratic, imediat postrevoluþionar,
decizii dominate de entuziasm, optimism ºi
dorinþa de prefaceri rapide ºi din temelii a întregii
universitãþi de medicinã clujene.
Prodigioasa activitate a prof. dr. Maier mai
cuprinde ºi alte funcþii profesionale, fiind
vicepreºedinte al Consiliului Judeþean al Colegiului Medicilor Cluj-Napoca (1996–1999), vicepreºedinte ales al Colegiului Medicilor din
România (1996–1998), preºedinte al Comisiei de
Specialitate Dermatologie-Venerologie a Ministerului Sãnãtãþii (1995–1999) ºi preºedinte al Comisiei de Specialitate Dermatologie-Venerologie a
Colegiului Medicilor din România (1999–2004).
Dorinþa lui permanentã de schimbare în mai bine,
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a fost exprimatã ferm, cu vocea de bariton, în
toate funcþiile avute, cu toate ocaziile.
Activitatea publicisticã ºi ºtiinþificã medicalã,
începe în anul 1971, când doctorul Maier, obþine
titlul de Doctor în ªtiinþe Medicale, specialitatea
dermato-venerologie cu teza „Contribuþii la etiopatogeneza sclerodermiei progresive”. Ulterior,
au urmat o serie de cãrþi de specialitate publicate:
Sindromul seboreic, Editura Dacia, 1986;
Dermatologie clinicã, curs, Editura UMF, 1982;
Îndrumãtor lucrãri practice dermato-venerologie,
Editura U.M.F., 1978; Tratamentul bolilor cronice,
capitol: Tratamentul afecþiunilor cutanate,
Editura Medicalã, Bucuresti, 1979; Tratat elementar de investigaþii clinice, biochimic-umorale
ºi morfo-funcþionale în medicinã, capitol Investigaþii în dermatologie ºi venerologie, ediþia a V-a,
Editura Dacia, 1998, Cluj-Napoca; Retinoizii,
Editura Mediamira, 1998, Cluj-Napoca; Dermatologia, Venerologia ºi Patologia mucoasei orale,
Editura Universitarã Arad, 1998.
Dupã 40 de ani de la editarea unui tratat de
dermatovenerologie în Clinica din Cluj-Napoca
sub conducerea prof. Coriolan Tataru, prof. dr.
Maier coaguleazã ºi impulsioneazã colectivul
clinicii pentru realizarea tratatului PATOLOGIE
CUTANATÃ, vol. 1, 2, 3, editura Casa Cãrþii de
ªtiinþã, care apare în 1998 ºi 1999, reprezentând o
tratare exhaustivã ºi descriptivã a bolilor
dermato-venerice.
Activitatea ºtiinþificã a prof. dr. Maier, s-a
desfãºurat la fel de prodigios, în multiple funcþii
ºi cu obþinerea de numeroase titluri ºtiinþifice de
recunoaºtere:
– Preºedinte fondator al Asociaþiei Dermatologilor Transilvani, proiectul sãu de
suflet ºi de mare succes, asociaþia numãrând azi sute de membri din toate zonele
þãrii ºi de diverse specialitãþi.
– Vicepreºedinte al Societãþii Române de
Dermatologie (din 1991).
– Membru în colegiul redacþional al revistei
Dermato-Venerologia, din 1988.
– Membru în colegiul redacþional Info
Medica, Bucureºti, din 1997.
– Membru în colegiul redacþional al revistei
Clujul Medical din 1990.
– Membru al Academiei Americane de
Dermatologie (AAD, din 1990), al Academiei Europene de Dermatologie (EADV,

DermatoVenerol. (Buc.), 63(4): 47-49

din 1999), al Societãþii Europene de Cercetare Dermatologicã (ESDR, din 1990), al
Societãþii Europene de Ultrastructurã
Cutanatã (SCUR, din 1995).
– Expert evaluator în specialitatea Dermatologie, Venerologie ºi Alergologie al
CNCSIS.
În toþi aceºti ani, ca rezultat al cercetãrii, Prof.
Dr. Maier obþine 19 brevete de produse
farmacologice cutanate.
Vocaþia de dascãl a prof. dr. Maier a fost
apreciatã de zeci de promoþii de absolvenþi de
medicinã care asistau fascinaþi la cursurile lui
clare, logice ºi expresive, în timpuri în care
accesul la informaþia medicalã era extrem de
redus ºi dermatologia avea multe necunoscute.
Vocaþia de medic dotat cu harul vindecãrii, de
om care a ºtiut sã se aplece asupra suferinþei
semenilor, la orice orã din zi sau noapte, bazatã
pe temeinice cunoºtinþe medicale din specialitate,
dar ºi cu privire integrativã, a fost de departe

calitatea lui cea mai fascinantã. Profesorul Maier
avea zilnic, la propriu, cohorte de pacienþi care
priveau cu speranþã la medicul care ºtia, putea,
fãcea bine ºi în plus, se apropia nativ de inima
fiecãruia.
În anul 2003, se retrage din activitatea clinicã
de la Spitalul Clinic Judeþean, lãsând discret loc
mai tinerilor colaboratori, fãrã sã aibã pretenþii,
demonstrând o modestie greu de imaginat ºi
înþeles în zilele noastre. Continuã activitatea ca
profesor consultant pânã la vârsta de 70 ani, apoi
se retrage la cabinetul privat, unde consulta cu
aceeaºi pasiune ºi drag, pânã în anul 2016.
Profesorul Maier Nicolae, un spirit liber, o fire
deschisã ºi veselã, altruist ºi generos, cu o
vioiciune a ideilor permanentã , pânã în ultima
clipã ºi un talent oratoric de excepþie, rãmâne
pentru noi, urmaºii lui ºi pentru totdeauna,
PROFESORUL.
Ruxandra Cutuº, Rodica Cosgarea
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