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CONSTANTIN FILIPESCU
(1878 - 1947)
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Fig.1. Marea Enciclopedie Agricolă (ediţia din anul 1926 –cu 62 fascucile).
Fig. 2. Constantin Filipescu (1878 – 1947)
Fig.3. Foaia de titlu la volumul I , ediţia din anul 1937.
Fig.4.. Marea Enciclopedie Agricolă ( 5 volume publicate între anii 1937 – 1943)

Agronom, emciclopedist şi publicist român. S-a născut în comuna
Burduşasca din judeţul Tecuci, localitate unde a urmat şcoala elementară
continuată cu Liceul din acelaşi oraş. În anul 1888 s-a înscris la Şcoala de
Agricultură de la Herestrău – Bucureşti pe care a absolvit-o în anul 1902. Alege
să lucreze în învăţământ ca profesor la Liceul Agricol din comuna Armăşeşti,
judeţul Ialomiţa. De aici ajunge prin concurs la Serviciul parcurilor din Primăria
capitalei unde a lucrat până c în anul 1916, când a fost trinis pe front, cu gradul
de căpitan. După demobilizare elaboreazp cu G. Munteanu Murgoci Legea
împropietăririi rurale. A lucrat ca subdirector la Casa Creditelor Agricole şi ca
Inspector în Ministerul Agriculturii. A fost atras de programele structurale
agricole şi zootehnice. La redactarea Marii Eciclopedii Agricole a beneficiaat de
colaborarea unui număr impresionant de agronomi, veterinari, silvicultori şi
biologi, nominalizaţi la începutul lucrării. Alte lucrări publicate ; Laptele. Editura
Universul, 1928, Păşunatul şi hrana vitelor, Obştea, Satul în noul regim agrar. A
conferenţiat la radio pe teme de sociologie agricolă şi apicultură (1932 – 1948). Sa pensionat în anul 1945, iar în anul 1947 s-a stins din viaţă. Cartea de vizită :
Constantin filipescu. Inginer agronom, Inspector general, Directorul Revistei
Pagini Agrare şi Sociale, Preşedinte al Sindicatului Ziariştilor şi Publiciştilor.
Autor: Dr. medic veterinar Ilie Barna, doctor în medicina veterinară al Institutlui
de Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti (conducător ştiinţific
profesor universitar Ilie Diculescu).
Şef de laborator ( 1973 – 1998) şi director (1999 – 2001) la Institutul de
Diagnostic şi Sănătate Animală
Medalia petru Progresul Medicinii Veterinare a AGMVR din România.
Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer - 2000.
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