Prof. dr. Ante Simonić rođen je u Rijeci 1949. godine. U Rijeci je polazio
i završio osnovnu školu i gimnaziju. Maturirao je 1968. u Sušačkoj
gimnaziji, te diplomirao na Medicinskom fakultetu u Rijeci 1973. godine.
Godine 1975. zapošljava se na Medicinskom fakultetu u Rijeci na Zavodu
za farmakologiju gdje je magistrirao 1977. pa doktorirao 1980. godine.
Od 1985. je predstojnik Zavoda za farmakologiju, a od 1991. godine i
predstojnik istoimene katedre. Docent je postao 1981. godine, izvanredni
profesor 1987., a redoviti profesor 1990. godine.
Organizirao je i vodio dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu većeg broja kolegija, te predavao u
različitim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu, a bio je desetak puta mentor tijekom izrade
magistarskih i doktorskih disertacija.
U nekoliko navrata boravio je na usavršavanju u različitim institucijama u zemlji i inozemstvu.
Primjerice na farmakološkom institutu nobelovca C. Heymansa, na Medicinskom fakultetu u Gentu
(Belgija), u Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital, University of London
(Velika Britanija), kao Fulbrightov stipendista bio je u Department of Pharmacology, School of
Medicine, University of Michigan, Ann Arbor (Sjedinjene Američke Države)…
Godinama recenzira članke u domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima. Bio je ili je član
uredništva većeg broja časopisa. Bio je voditelj niza znanstvenih projekata, učinio je brojne stručne
ekspertize farmaceutskoj industriji i sudski je vještak. Aktivno je sudjelovao u radu mnogih
nacionalnih i internacionalnih znanstvenih i stručnih sastanaka. Bio je pozvani predavač, te član i
predsjednik kongresnih odbora u većem broju zemalja.
Autor je četristotinjak znanstvenih i stručnih radova te pet knjiga ili dijelova knjiga.
Prof. Simonić je sudjelovao u radu mnogih tijela Medicinskog fakulteta u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci
i državnih obrazovnih, znanstvenih i zdravstvenih institucija. Primjerice: bio je tri mandata
predsjednik Hrvatskog farmakološkog društva. Bio je predsjednik Zajednice zdravstvenih fakulteta
Hrvatske, član komisije za izradu Zakona o visokim učilištima Republike Hrvatske, član Znanstvenog
područnog vijeća biomedicinskih znanosti Republike Hrvatske, predsjednik Upravnog odbora
Kliničkog bolničkog centra Rijeka i predsjednik Upravnog vijeća Klinike za ortopediju Lovran. U
dva mandata (od 1990. do 1994. godine) bio je dekan Medicinskog fakulteta u Rijeci, a bio je i član
Savjeta Sveučilišta u Rijeci. Bio je savjetnik u Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske i član
Komisije za lijekove Republike Hrvatske, član Znanstvenog vijeća Ministarstva znanosti i
tehnologije… Utemeljitelj je i član izvršnog odbora “Academicus-a” i nekoliko humanitarnih udruga.
Tridesetak godina vrlo aktivno radi u različitim društveno-športskim organizacijama grada, regije i
Republike. Višestruki je prvak bivše države u veslanju i godinama je bio član državne veslačke
reprezentacije. Bio je član Predsjedništva Riječkog športskog saveza, predsjednik npr. Veslačkog
kluba “Jadran” u Rijeci koji je godinama bio najuspješniji veslački klub bivše države i jedan i od
najuspješnijih športskih kolektiva Rijeke. Bio je podpredsjednik “Panathlona” – međunarodne udruge
uspješnih sportaša i prijatelja športa. Član je “Medicinara” – nogometne ekipe liječnika s kojom je
pod nazivom reprezentacije Republike Hrvatske bio prvak Europe te dva puta svijeta itd.
Član suradnik je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, član je i brojnih stručnih i znanstvenih
udruženja u zemlji i inozemstvu.

Bio je predsjednik inicijativnih odbora za utemeljenje mnogih društava prijateljstva u Rijeci, te član
njihova užega vodstva ili predsjednik, među kojima je i Hrvatsko-kinesko društvo prijateljstva. Član
je Predsjedništva Koordinacije Hrvatskih društava prijateljstva u Zagrebu, bio je vijećnik grada
Rijeke te potom i vječnih Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (i predsjednik Odbora
za školstvo, znanost i tehnologiju). Organizirao je i rukovodio brojnim međunarodnim
manifestacijama gospodarskog, političkog i opće kulturalnoga, te znanstvenog, stručnog i športskog
karaktera. Bio je: potpredsjednik “Lions Club-a” Rijeka, saborski zastupnik i predsjednik saborskog
“Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu”, potpredsjednik nacionalnog odbora za dodjelu Državne
nagrade za znanost, član Hrvatskog povjerenstva za suradnju s UNESCO-om, predsjednik Odbora
Nagrade “Ivan Filipović”, predsjednik manifestacije “Nazorovi dani”, potpredsjednik Nacionalnog
povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a, te predsjednik Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske.
Bio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske zadužen za područje obrazovanja, znanosti, kulture,
zdravstva, socijale i branitelja. Član je HSS-a, a u stranci je obnavljao niz funkcija. Primjerice bio je
potpredsjednik HSS-a i predsjednik Stručnoga vijeća HSS-a.
Medicinski fakultet, grad Rijeka, te različite znanstvene, športske i druge organizacije dodijelili su
mu nekoliko priznanja, među kojima je i Godišnja nagrada Grada Rijeke 2002. godine za izniman
doprinos spoznaji, unaprjeđenju i popularizaciji znanosti. Od 2008. do 2012.g. bio je veleposlanik
Republike Hrvatske u NR Kini.

