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CTITORUL MEDICINEI VETERINARE - EUGEN ZGARDAN  LA 
80 DE ANI

Printre ctitorii medicinii veterinare autohtone ale căror rezultate ştiinţi ce, peda-
gogice şi organizatorice sunt recunoscute, este şi membrul corespondent al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei, profesor universitar, doctor habilitat în medicina veterinară Eu-
gen Zgardan.

Profesorul Eugen Zgardan s-a născut la 8 iunie 1929 în satul Tătărăuca Veche 
judeţul Soroca, într-o familie de funcţionari, care i-au altoit în su et, de mic copil, 
dragostea faţă de natură, îndeosebi de animalele de pe lângă casă, fapt ce i-a determinat 
destinul.

După absolvirea în anul 1947 a Colegiului Zooveterinar din Grinăuţi şi a Universităţii 
de Medicină Veterinară din Lvov în 1954 obţine diploma de medic veterinar.

Pe parcursul anilor 1954-1956 activează ca lector la Colegiul Veterinar din Cri-
cova. În perioada 1956-1973 este colaborator al Institutului de Cercetări Ştiinţi ce în 
domeniul Zootehniei şi Medicinei Veterinare, iar ulterior devine şef al laboratorului de 
Helmintologie, pe care l-a fondat.

În anul 1963 susţine teza de doctor în medicină veterinară la Institutul de Helmin-
tologie „K. I. Skriabin” din Moscova, iar în 1986, în incinta aceluiaşi institut, şi teza de 
doctor habilitat. În anul 1988 i se conferă titlul de profesor universitar, iar în 1993 este 
ales  în calitate de membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Activând ca cercetător ştiinţi c, era preocupat şi de ideea de a organiza pregătirea 
cadrelor naţionale în domeniul medicinei veterinare pe lângă Universitatea Agrară din 
Chişinău. Visul său s-a realizat în 1973, când în comun cu un colectiv de specialişti 
entuziaşti, au fondat Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universităţii Agrare 
de Stat din Moldova. Timp de două decenii (1974 - 1994) profesorul universitar Eugen 
Zgardan activează cu succes în postura de decan al acestei facultăţi, contribuind prin 
înalta sa competenţă şi autoritate, la obţinerea prestigiului deosebit atât în republică, 
cât şi peste hotare. 

Membrul corespondent Eugen Zgardan este fondator al şcolii ştiinţi ce în domeniul 
helmintozelor la animale (ovine, bovine, porcine). Direcţia principală o constituie stud-
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ierea epizootologiei regionale a helmintozelor la animale (anoplocefalotozele, echi-
nococoza, strongilatozele gastrointestinale şi pulmonare, cisticercozele, dicrocelioza 
etc.). A elaborat un program integral de măsuri privind prognozarea, diagnosticul, com-
baterea şi pro laxia acestor maladii, care a fost implementat în sectorul zooveterinar. 
A fondat şi a dezvoltat concepţia ştiinţi că despre poliparazitism. A semnat impor-
tante studii consacrate reinvaziei şi superinvaziei animalelor cu agenţi ai monieziozei, 
adaptării sezoniere a trichostronhilidelor faţă de invazierea ovinelor de diferită vârstă. 
A demonstrat e cacitatea imunostimulatorilor şi a vaccinărilor polivalente, a urmărit 
veri carea antihelminţilor şi in uenţa lor asupra organismului.

Profesorul Eugen Zgardan a în inţat şi a condus pe parcursul a 30 de ani Catedra de 
parazitologie din cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară. În procesul de învăţământ 
a participat nemijlocit la instruirea a 30 de promoţii de medici veterinari, numărând 
2453 de specialişti, dintre care 340 din diferite ţări, şi peste 3000 de zootehnicieni din 
sectorul agroindustrial. A contribuit esenţial la crearea şi propagarea unei imagini de 
succes a Facultăţii de Medicină Veterinară din Chişinău.

Un aport deosebit profesorul Eugen Zgardan l-a adus în pregătirea cadrelor ştiinţi ce 
de înaltă cali care, îndrumând elaborarea şi susţinerea a 4 teze de doctor habilitat şi a 
5 teze de doctor în medicină veterinară şi biologie.

Pe parcursul anilor de activitate profesorul Eugen Zgardan a publicat 170 
lucrări ştiinţi ce, metodice şi recomandări pentru practică. Principalele rezultate ale 
investigaţiilor sale ştiinţi ce au fost expuse în monogra ile: „Helmintozele animalelor 
domestice” (1974); „Cestodozele animalelor domestice” (vol.1 – 1982, vol.2 – 1984), 
„Parazitozoonoze, probleme la sfârşit de mileniu în România” (1999); „Poliparazitis-
mul la om, animale, plante şi mediu” (2001).

De o mare anvergură şi valoare, cu semni caţie aplicativă, sunt lucrările: „Helmin-
tofauna la ovine, bovine şi porcine”; „Epizootologia, patogenitatea, tratamentul şi 
pro laxia trichostrongilidozelor la ovine”; „Reinvazia şi superinvazia animalelor cu 
agenţii etiologici ai monieziozei şi a trichostrongilidozelor prin utilizarea meilor-indi-
catori” etc.

Activitatea de cercetare ştiinţi că în parazitologie, pe parcursul a 55 de ani, a fost 
întotdeauna şi continuă a   marea sa pasiune. În baza cunoaşterii temeinice a realităţii 
în ştiinţa şi practica parazitologică a dezvoltat, în mod creator, concepţia ştiinţi că 
despre poliparazitism.

Pentru realizările deosebite în activitatea didactică şi de cercetare în anul 1989 profe-
sorului Eugen Zgardan i s-a conferit titlul onori c de „Lucrător emerit al Învăţământului 
public al Republicii Moldova”. A fost distins cu medalia „Pentru progresul medici-
nei veterinare româneşti” (1997); „Diploma de Recunoştinţă a Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei” (1999), medaliile „Academicianul K. I. Skrjabin” (1983); „Pentru Vitejie în 
Muncă” (1984); „Meritul Civic” (1993); „Dimitrie Cantemir” (2004).

Cu prilejul împlinirii onorabilei vârste de 80 de ani a membrului corespondent, 
profesor universitar Eugen ZGARDAN, exprimăm sentimentele de înaltă apreciere şi 
admiraţie, îi dorim sănătate, prosperitate şi longevitate creativă.
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