
MEDIC COLONEL ION ALEXANDRU GAFENCU 

 

Ion Alexandru Gafencu s-a născut la 4 decembrie 1895, a absolvit școala primară la 

Călărași, apoi gimnaziul la Craiova. Și-a continuat studiile liceale la Iași, iar pe cele universitare 

la București absolvind Facultatea de Medicină, cu specializarea doctor, în anul 1923. 

 În Primul Război Mondial a activat ca plutonier sanitar de rezervă la Regimentul 73/74 

din Divizia XV Infanterie, actitivitatea sa fiind remarcată și apreciată deopotrivă de superiori, 

colegi și mai ales, pacienți. În 1919 a fost notat de superiori ca fiind „sănătos, rezistent pentru a 

putea suporta o eventuală campanie […] promite a deveni un bun medic militar. Disciplinat – 

bun camarad – cultură generală aleasă. Stăpânit de cele mai bune sentimente pentru ostașul 

suferind”. Ajuns chirurg-șef al Spitalului Militar Constanța, a fost apreciat în foile calificative: 

„continuă cu aceleași calități și cu aceiași activitate de lăudat să conducă Serviciul Chirurgical al 

Spitalului. Acest Serviciu este onorat cu încrederea crescândă din partea bolnavilor civili, 

mulțumită acestui foarte bun chirurg. […] Rămas șef al spitalului cred că va îndeplini cu 

conștiință toate actele pline de toată răspunderea ale acestei însărcinări.”  

Aprecierile pozitive au continuat în anii următori, activitatea managerială a directorului 

Spitalului Militar Constanța fiind deosebit de apreciată de șefii ierarhici: „Medicul maior 

Gafencu Alexandru merită cu drept cuvânt elogioasele note obținute dela șefii săi direcți pentru 

competințe, munca, zelul și devotamentul cu care înțelege să lucreze. Este un distins chirurg care 

a căpătat încredere complectă și în populația civilă. Un gospodar neîntrecut.” 

Înaintea celui de Al Doilea Război Mondial a activat în mai multe instituții medicale, 

dintre care menționăm: Spitalul Militar Central (1919-1923), Spitalul Militar Roman (1923-

1926) și Spitalul Militar Constanța, unde a ocupat funcția de Șef al Serviciului Chirurgie și 

Medic-Șef între anii 1934 și 1948. În anul 1948 a trecut în rezervă, iar un an mai târziu a ocupat 

funcția de director al Spitalului 3 din Constanța. 

În timpul celui de Al Doilea Război Mondial a activat ca medic șef la Spitalul de 

Campanie nr. 4 (1941-1942), iar între 1942-1945 a ocupat aceeași funcție la Spitalul Militar 

Constanța.În Campania din Est a participat în cadrul Spitalului 4 Campanie la luptele din zona 

Odessa – Taganrog, ajungând până la Cernicevskaia.  

 A fost înaintat în grad după cum urmează: medic sublocotenent în anul 1919, medic 

locotenent – 1920, medic căpitan – 1923, medic maior – 1933, medic locotenent colonel 1939, 

medic colonel – 1943. 

Pe parcursul carierei a fost decorat cu „Crucea comemorativă fără beretă 1916-1918”, 

Medalia „Victoria 1916-1921”, Crucea „Regina Maria”, cls. I; „Meritul Sanitar”, cls. II și 

„Coroana României”, cls. IV cu spade. 


