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IN MEMORIAM

Iustin Lupu (1946-2013)

cunoaştere a limbii engleze, a statisticii şi informaticii
şi de un spirit critic acut.
Activitatea sa bogată este reflectată parţial în articolele
semnate ca prim autor sau coautor.
Dintre cărţile publicate semnalăm „Manualul de
Bioetică Medicală” - principii, dileme, soluţii - a apărut
la Editura Medicală Universitară Iuliu Haţieganu; ediţia 1,
2001, ediţia a 2-a, 2004 completată.
Volumul reuşeşte să prezinte doar în 178 pagini o
tematică vastă, incitantă, instructivă, nu doar pentru
studenţii catedrelor unde preda.
Redăm cuprinsul capitolelor:
1) Etică, morală, moralitate; 2) Bioetica; 3) Principiul
autonomiei; 4) Principiul nondăunării; 5) Principiul
binefacerii; 6) Principiul echităţii sau justiţiei; 7) Coduri
etice; 8) Sinuciderea; 9) Eutanasia; 10) Clonarea; 11)
Terorism şi bioterorism.
Volumul este prevăzut cu 15 anexe (scale, chestionare,
indicatoare etc.).
Nu dorim sa transformăm această evocare a prietenului
nostru Iustin într-un savant curriculum vitae.
Recomandăm doritorilor de a se documenta asupra
contribuţiilor ştiinţifice teoretice și practice aduse de Iustin
Lupu şi publicate în paginile revistei Palestrica, să consulte
colecţia PM III aflată la sediul redacţiei.

Revista Palestrica Mileniului III (redactorii, colaboratorii, autorii articolelor şi cititorii) au suferit recent –
Noiembrie 2013 o grea pierdere: dispariţia în urma unei
boli necruţătoare a Conf. Dr. Iustin Lupu, fost coordonator
al Departamentului Știinţe Sociale şi Activităţi Fizice al
revistei noastre.
Această pierdere dureroasă a fost cu atât mai
neaşteptată, cu cât Iustin Lupu, cu stoicism şi discreţie,
a activat depăşind suferinţele provocate de boală. El a
mascat suferinţele prin comportamentul său optimist
şi activ, încât boala sa a rămas practic necunoscută
prietenilor săi de la redacţie (Prof. S. Tache, Prof. T.
Bocu, Dr. P. Derevenco).
Natura şi caracterul l-au înzestrat pe Iustin cu calităţi
deosebite, cizelate prin educaţie şi cultură. Astfel, Iustin
însuma numeroase calităţi şi abilităţi intelectuale: avea
o deschidere largă spre utilizarea computerizării pusă
în folosul unei temeinice documentări, uşurată de buna
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