
GHEORGHE SPRÎNCEANU – 
FONDATORUL DISCIPLINEI IGIENA RADIAȚIILOR 

ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Omagiu la 85 de ani

S-a mai întors o 
filă din cartea vieții și 
activității lui Gheor-
ghe Sprînceanu, doc-
tor în științe medicale, 
conferențiar universi-
tar, cercetător marcant 
în domeniul igienei, 
fondatorul disciplinei 
Igiena Radiațiilor în 
Republica Moldova. 

Omagiatul vede 
lumina zilei în casa părintească la 2 octombrie 1934, 
în comuna Recea, județul Bălți, în familia lui Con-
stantin și a Mariei Sprînceanu, de la care a moștenit 
hărnicia, dragostea de oameni și de plaiul natal. 

Amintirile îl duc în anii 1943-1950, când învăță 
la școala din comuna natală, apoi, doritor de carte, 
își face studiile la Școala de medicină din Bălti în anii 
1950-1953. Devine felcer și activează un timp scurt în 
Recea, în 1953 fiind încadrat pentru trei ani în rându-
rile armatei. Revine la baștină în 1955 și își continuă 
activitatea în calitate de felcer. Considera însă că poa-
te ceva mai mult și, îndrăgostit de medicină, în anul 
1956 susține reușit examenele de înmatriculare la 
Institutul de Stat de Medicină din Chișinău. Absolvă 
cu succes Facultatea Medicină Generală în anul 1962. 
În perioada studenției, Gheorghe Sprînceanu a reușit 
să îmbine învățătura cu activitatea practică, lucrând 
ca asistent medical în diverse instituții medicale.

Capacitățile lui de om atent, cercetător analitic, 
au fost observate de administrația ISMC și i se pro-
pune să-și continue studiile în domeniul cercetării. 
Acceptând propunerea, în perioada 1962-1964 își 
face studiile în aspirantură la Catedra de igienă, 
desfășurând o activitate amplă și serioasă de cerce-
tare în domeniul fiziologiei și igienei muncii. În anul 
1966 susține teza de doctor în medicină cu tema 
Evaluarea igienică a condițiilor de muncă a angajaților 
fabricilor de confecționare a țigaretelor.

Mai apoi, Gheorghe Sprînceanu a fost angajat la 
aceeași catedră a Institutului de Stat de Medicină din 
Chișinău (ulterior – Universitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie Nicolae Testemițanu) în calitate de asistent, iar 
din anul 1967 – în calitate de conferențiar universitar. 

Paralel cu implicarea în procesul didactic, continuă 
cercetările științifice în domeniul studierii și evaluării 
condițiilor de muncă, a stării fiziologice a organismului 
și sănătății muncitorilor din sfera de cultivare și prelucra-
re a tutunului. Acest domeniu de activitate, fiind destul 

de nociv, a trezit îngrijorarea sistemului de sănătate. De 
aceea, în anul 1972, conform ordinului MS, a fost înte-
meiat Laboratorul specializat Igiena muncii angajaților 
în tutunărit. Organizatorul, fondatorul și conducătorul 
acestui laborator a fost Gh. Sprînceanu. Sub conducerea 
sa, colectivul a obținut rezultate științifice care au per-
mis elaborarea unui complex de măsuri profilactice în 
vederea ameliorării stării de sănătate a angajaților din 
această ramură a economiei. 

Doctorul Gheorghe Sprînceanu acordă o mare 
atenție domeniului de ecologie. A elaborat o serie 
de articole fundamentale cu caracter inovator, fiind 
recunoscut de savanții autohtoni și cei de peste 
hotare. A publicat peste 300 de lucrări științifice, 
inclusiv elaborări metodice, broșuri, articole. O mare 
parte din ele au fost prezentate la diverse congrese și 
conferințe științifice naționale și internaționale.

Gheorghe Sprînceanu a activat permanent la 
aceeași catedră, cu mici abateri. Avea discuții per-
manente cu șeful catedrei, profesorul universitar 
Iacov Reznic, pe probleme științifice și didactice. A 
manifestat o capacitate analitică critică în domeniul 
științei la diferite foruri. A reușit să îmbine cu succes 
procesul de cercetare cu cel didactic, ținând cursuri 
la igiena generală, igiena radiațiilor, ecologia umană. 
Totodată, demonstrează abilități organizatorice și 
administrative. Activează ca prodecan al Facultăților 
Pediatrie și Igienă și Sanitarie în anii 1966-1967, iar pe 
o perioadă de cinci ani exercită și funcția de consilier 
al Consiliului orășenesc Chișinău, fiind și președinte 
al Comisiei pentru ecologie, protecția mediului și 
resurselor naturale. În anii 1990-1993 deține funcția 
de vicepreședinte al Departamentului de Stat de 
Protecție a Mediului Înconjurător.

Gh. Sprînceanu deține cunoștințe fundamenta-
le și vaste în diverse ramuri ale medicinei și fiziologiei 
muncii, este un cercetător științific de înaltă califi-
care, un om cinstit, cu verticalitate, principialitate 
și valoroase calități morale. Se bucură de respectul 
colegilor, studenților, medicilor și specialiștilor din 
domeniul medicinei ecologice.

Actualmente este pensionar, dar în permanență 
duce discuții aprinse cu colegii catedrei, este un 
îndrumător de valoare și își împărtășește cu plăcere 
cunoștințele sale vaste. Multe generații de medici 
păstrează profunda recunoștință pentru cunoștințele 
bogate, pentru experiența de viață pe care Domnia 
Sa le-a împărtășit-o cu multă generozitate.

Cu prilejul frumoasei aniversări a celor 85 de ani 
de viață, îi dorim conferențiarului Gheorghe Sprîn-
ceanu mulți ani înainte, însoțiți de sănătate, o stare 
bună fizică, morală și spirituală, bucurii de la copii, 
nepoți și toți cei apropiați. 

La mulți ani!

Cu deosebit respect și considerație,
colectivul Catedrei de igienă 
a IP USMF Nicolae Testemițanu

J U B I L E E

386


