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ABSTrAcT: acad. (honorary member) Professor Dr. udrischi 
gheorghe (1867–1958) was a veterinary surgeon. he was born on 
October 18, 1867, in the city of Fălticeni. On February 24th, 1892, he 
defended his thesis for obtaining the certificate of veterinarian, 
entitled: „Ovariectomy in cows”. In 1894, he was appointed tem‑
porary head of works in the Department of surgical and Clinical 
Pathology, led by Professor Ioan Popescu, and after passing 
the examination he was appointed Professor of Pathology and 
surgical Clinic. he can rightfully be considered the creator of the 
veterinary school of surgery in our country. his excellent scien‑
tific training, his contribution with his vast specialty knowledge 
and his strong intuition, formed the basis of his scientific works, 
materialized in over 80 original works in various fields of surgery. 
he was a corresponding member of the academy of France and 
Veterinary society of Veterinary Medicine in Berlin. In 1925, he 
was elected President of the general association of Veterinarians 
in Romania. In 1931 participating in parliamentary elections, he 
was elected senator of suceava 1931–1932, in the government led 
by Nicolae Iorga. The Romanian academy declared him an hon‑
orary member in 1946, but then R.P.R academy suppressed him 
on june 9th, 1948, at the orders of the Communist regime.
acad. (corresponding member) Professor Dr. Petre spânu (1894–
1962) was a veterinarian, in animal husbandry specialty. he was 
born on january 17th, 1894, in the village Vicovul de jos, suceava 
County, and he was formed in the german school, attending both 
the german school and high school in the town of Rădăuţi. In the 
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autumn of 1913 he passes the admission exam in the Veterinary 
Medical‑Military Institute in Vienna, attending the courses of 
the superior school of Veterinary Medicine until 1917. In the 
years of World War I (1916–1918) he was a soldier in the regiment 
ulani veterinary and a group of troops to train on the front. In 
1920 he obtained, in Vienna, the title of doctor of veterinary med‑
ical sciences. he occupied various functions: Zootechnical and 
veterinary inspector of Bucovina (1918–1920), the subdirectory 
of the herghelia Rădăuţi and livestock Department Chief 
Inspectorate of Bukovina in Cernăuţi (1920–1922); horse general 
inspector in the state stud farm from Bonţida‑Cluj (1924–1937); 
head of livestock guidance services in the Zootechnical and vet‑
erinary department of the Ministry of agriculture and the fields 
(from 1937). From May 1939 to December 1946, he was general 
inspector of animal husbrandy, and then until May 1948, gen‑
eral subdirector in the Ministry of agriculture and Domains. 
On 22 November 1947 he was appointed associate Professor at 
Faculty of Veterinary Medicine in Bucharest. From 21 Octomber 
1948 until December 15, 1954, he was a professor and rector of 
the Institute of animal husbandry and veterinary medicine in 
arad (IZMV). In 1954 he was awarded the order of labor class IlI, 
and on 2 july 1955 he was elected corresponding member of the 
Romanian academy. he also was a member of the circle of mili‑
tary and civilian Doctors from Cluj Napoca and of the general 
association of Veterinarians in Romania and Vice President of 
the French society for encouraging growth and Improving the 
Romanian Provinces Transcarpatine horse. The Treaty Increases 
the growth of ovine and equidae. since 1955, he is based at the 
Institute of Timisoara agronomic‑Faculty of animal husbandry, 
as Professor head of Department, where he remains upon his 
death, on august 7, 1962. 
KEYWorDS: acad. (honorary member) Professor Dr. udrischi 
gheorghe, acad. (corresponding member) Professor Dr. Petre 
spânu, veterinarian, veterinary surgeon, veterinary medicine

Moldova fiind primul stat centralizat român (1359) cu fondatori ai culturii 
europene și luptători neînfricaţi care și‑au apărat pământul strămoșesc, 
cum ar fi: Bogdan I (1359–1365), Petru Mușat (1375–1391), Alexandru cel Bun 
(1400–1432), Ștefan cel Mare (1457–1504) etc. 
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Bucovina este un vechi teritoriu românesc, locul de început al sta‑
tului feudal Moldova, aici aflându‑se vechile capitale ale acestuia (Baia, 
siret, suceava), de asemenea aici se găsesc marile ctitorii și gropnițe dom‑
neşti. În anul 1392 – se face prima menţiune documentară a Bucovinei, 
într‑o cronică polonă desemnând partea de nord‑vest a Moldovei situat 
în nord‑estul României, fiind locuit încă din Paleolitic (100.000–10.000 î. 
hr.), judetul suceava parte a Bucovinei de sud a fost reprezentativ pen‑
tru istoria românilor. Pământ al legendelor, acesta este pentru vizitatorii 
acestei parţi a României, cunoscută sub numele de Bucovina, un loc unde 
istoria este prezentă în pământul înobilat de glorie, loc de naștere a unei 
vechi civilizaţii (11). 

În lucrarea sa, Descriptio Moldaviae (1716), Dimitrie Cantemir arată 
că hotarul de miazănoapte al Țării de sus a Moldovei este format de apele 
Nistrului, serafineţului, Colacinului și Ceremușului. aceste delimitări ale 
Nordului Moldovei sunt precizate de către Dimitrie Cantemir în Tratatul 
încheiat cu Țarul Petru I‑ul al Rusiei în ajunul bătăliei de la stănilești din 
anul 1711.

Creşterea vitelor constituia în ţinuturile vestice „singura ocupaţie 
cu care se îndeletniceau locuitorii acelor regiuni şi aceea care le dă hrană din 
belşug”. Cea mai bună iarbă din Carpaţii Orientali şi zonele învecinate 
se găsea în masivele muntoase ale Câmpulungului şi Vrancei. Deşi piaţa 
internă era slab dezvoltată, împinşi de nevoi, ţăranii vindeau o parte din 
animale pentru a‑şi putea plăti datoriile către vistieria domnească. uneori, 
când surveneau calamităţi naturale sau prădăciuni, ţăranii nu reuşeau să‑şi 
plătească birurile şi pentru a scăpa de presiunile şi silniciile dregătorilor 
fugeau, lăsând aşezările pustii. Pentru a putea face faţă lipsei de numerar, 
domnii sileau atunci pe boierii mari să le acorde „împrumute”. 

„Caii moldoveneşti din partea muntelui sunt mai mici, e adevărat şi 
la trup aproape că seamănă cu cei ruteneşti, dar sunt foarte robuşti, duc 
foarte bine la greu şi au copitele atât de tari încât, de‑ar merge pe drumuri, 
oricât de grele, nu e nevoie să le pui potcoave. Regiunile de câmpie au însă 
cai mai mari, falnici, renumiţi prin frumuseţea armonioasă a făpturii, prin 
iuţeala şi prin rezistenţa lor şi foarte lăudaţi de poloni şi unguri, dar chiar 
şi de turci, care au şi un proverb: „un persan tânăr şi un cal moldovenesc 
sunt mai de laudă ca orice”. 

Preponderenţa zootehniei asupra cultivării pământului la nive‑
lul întregii ţări, ilustrată de majoritatea călătorilor străini, este pusă în 
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evidenţă şi de nivelul calitativ al inventarului tehnic specific muncilor 
agricole. 

activitate agricolă importantă – aratul pământului – necesita un 
număr mare de animale de tracţiune. antonio Maria graziani şi Paul de 
alep au întâlnit în peregrinările lor ţărani care arau pământul cu pluguri 
trase de câte cinci‑şase perechi de boi. această realitate este confirmată 
şi de unele reprezentări picturale de pe pereţii unor ctitorii bisericeşti ale 
lui Ştefan cel Mare din judeţul suceava (sfântu‑Ilie şi Voroneţ). Faptul 
ilustrează că activitatea de creştere a animalelor mari de jug era nemijlocit 
legată şi de aratul pământului. 

un factor deloc neglijabil, ce a influenţat evoluţia celor două sectoare 
economice de bază ale agriculturii, a fost şi starea precară a căilor de comu‑
nicaţie. După cum bine se ştie, cultivarea pământului era condiţionată şi 
de existenţa unor drumuri pentru înlesnirea transportului utilajelor şi 
produselor agricole. Nu de puţine ori, însă, rutele principale de circulaţie 
reprezentau drumuri impracticabile, cu „noroi gros care ajungea până la 
genunchii oamenilor”, iar, alteori, chiar „până la pieptul cailor”. Ne dăm 
uşor seama, cam în ce stare se aflau căile de circulaţie secundare, destinate 
să mijlocească legătura dintre diferite părţi ale hotarului satului. 

Caii sunt descrişi în toate documentele istorice vechi, ca fiind cel mai 
apropiat ajutor al omului în munca câmpului, transport, cât şi în războaie. 
Cavaleria română şi‑a făcut datoria în repetate rânduri în apărarea terito‑
riului, a fiinţei sale naţionale şi a credinţei strămoşeşti, nu numai datorită 
eroismului combatanţilor, ci şi calităţilor deosebite ale cailor.

După ocuparea Bucovinei (prin rapt) de către habsburgi, este condusă 
la început de guvernatori militari austrieci, apoi a fost inclusă în galiția, 
pentru a continua procesul de desnaţionalizare. Prin rezoluţia imperială 
din 26 august 1861, Bucovina primește dreptul de a avea drapel propriu 
(culorile erau albastru și roșu, dispuse vertical, având la mijloc stema 
Bucovinei), stemă (reprezentând capul de bour), precum și toate drepturile 
adiacente statutului de Ducat al Imperiului austriac. 

Bucovina, devenită Ducatul Bucovinei în Imperiul austriac, este o 
regiune istorică cuprinzând un teritoriu care acoperă zona adiacentă 
orașelor Rădăuţi, suceava, gura humorului, Câmpulung Moldovenesc, 
Vatra Dornei, siret și Vicovu de sus din România, precum și Cernăuţi, 
Cozmeni, Zastavna, Vășcăuţi pe Ceremuș, Vijniţa, sadagura și storojineţ 
din ucraina.
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Diploma imperială din 9 decembrie 1862, Franz Joseph I, Împărat al 
austriei, Rege al ungariei și Mare Duce al Bucovinei (Fig. nr. 1), scria: 
„Ca parte din Dacia Veche, ţara aceasta Bucovina se număra sub stăpâni‑
rea Domnilor Moldovei la așa numită Țară de Sus și ajunse sub eroul Ștefan 
cel Mare, la un măreţ renume, prin biruinţele strălucite ale acestuia asupra 
dușmanilor creștinătăţii și ai civilizaţiunii (...).”

   
Fig. nr. 1 – Împăratul Franz Ioseph, (2 decembrie 1848 – 21 noiembrie 1916)

să punctăm faptul că, în anul 1887, s‑a dat în folosinţă pavilionul 
central al monumentalei clădiri a Facultăţii de Medicină Veterinară din 
splaiul Independenţei nr. 105, precum şi unele anexe din suprafaţa de 
aproximativ 6 hectare teren. 

Crescând numărul medicilor veterinari, absolvenţi ai Şcolii veterinare 
din Bucureşti, iar pe de altă parte, scăderea exportului de animale de la 
valoarea 28 milioane lei în anul 1877, la numai 4 milioane în anul 1882, s‑a 
simţit nevoia întrunirii specialiştilor din domeniu pentru a dezbate unele 
probleme legate de aceste scăderi atât de alarmante şi totodată găsirea 
unor măsuri de redresare a situaţiei în sectorul animalier (1, 4, 6, 7, 8). 

aceste măsuri nu au putut asigura în totalitate numărul de medici de 
care avea nevoie armata. În consecinţă, în decembrie 1884, s‑a hotărât să se 
reînfiinţeze la Bucureşti, Institutul Medico‑Militar (IMM), ale cărui baze 
fuseseră puse încă din 1871 (10), dar sediul propriu‑zis a fost construit în 
anul 1896 (Fig. nr. 2).
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Fig. nr. 2 – Parada medicilor militari în faţa Institutului Medico‑Militar

În anul 2004, cu sprijinul Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului din România, în prestigioasa editură eDITuRa PRINCePs 
eDIT IaŞI, au apărut sub redacţia reputatului Profesor eMIl saTCO, 
două volume ale enciclopediei Bucovine, volumul 1 cuprinzând 693 de 
pagini, iar volumul 2 cuprinzând 767 de pagini (13). 

lucrarea cuprinde un număr impresionant de informaţii privitoare 
la viaţa şi opera bucovinenilor (fie născuţi pe aceste meleaguri, fie a celor 
care au activat în Bucovina), din domeniul culturii, artei, ştiinţei, teologiei, 
social‑politic, sportiv etc. 

Dintre medicii veterinari citaţi în această capodoperă de mare anver‑
gură, sunt: 

Academician prof. univ. dr. (m.o.) UDRISCHI 
GHEORGHE (1867–1958)
Profesorul gheorghe udrischi a fost unul dintre primii oameni de 

ştiinţă din medicina veterinară românească. el face parte dintre persona‑
lităţile pregătite la Şcoala de Medicină Veterinară din Bucureşti. Născut 
la 18 octombrie 1867 in oraşul Fălticeni, si‑a făcut studiile primare în 
Dorohoi, iar pe cele secundare la Institutul liceal înfiinţat prin testamen‑
tul logofătului anastasie Başotă din Pomârla (18 februarie 1879). 

În anul 1886, după absolvirea liceului, a reuşit printre primii bursieri 
ai Şcolii superioare de Medicină Veterinară din Bucureşti, având colegi de 
an pe Paul Riegler, Constantin Motaş şi Ion Poenaru (Fig. 3.). s‑a remar‑
cat ca student bun şi ca un entuziast animator al societăţii studenţilor la 
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Medicina Veterinară, fiind ales Vicepreşedinte în 1889 şi apoi Preşedinte 
în 1891 (2, 16). 

un an mai târziu, la 24 februarie 1892, şi‑a susţinut teza pentru obţi‑
nerea titlului de medic veterinar, cu lucrarea: „Ovariectomia la vacă”. apoi, 
a fost reţinut la Şcoală ca Şef de lucrări la Catedra de anatomie Comparată 
a animalelor Domestice, titular fiind prof. C. gavrilescu. 

  
Fig. nr. 3 – acad. gheorghe udrischi (1867–1958), profesor de 

chirurgie, senator de suceava (1931–1932), colonel (r) medic veterinar 
(foto stânga), împreună cu doi colegi de serie, viitori profesori 

universitari: Constantin Motaș și Ioan Poenaru (dreapta). 

După ce si‑a făcut stagiul militar la Focşani a fost numit în 1894 (Fig. 
nr. 4), Şef de lucrări provizoriu la Catedra de Patologie şi Clinică chirurgi‑
cală, condusă de profesorul Ioan Popescu.

   
Fig. nr. 4 – Dr. gheorghe udrischi în ţinută militară (stânga) 

și împreună cu un grup de ofiţeri (dreapta).
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În noiembrie 1898, după 6 ani de la absolvirea şcolii şi la vârsta de 
30 de ani, pe baza unui concurs prezidat de marele chirurg prof. dr. Toma 
Ionescu, gheorghe udriski a fost numit profesor de Patologie şi Clinică 
chirurgicală. 

Thoma Ionescu (13 septembrie 1860, Ploiești – 28 martie 1926, 
București) a fost un medic chirurg și anatomist român, profesor universi‑
tar, iniţiator al unor tehnici chirurgicale noi, întemeietorul școlii românești 
de chirurgie și de anatomie topografică, membru de onoare al academiei 
Române (3). 

această ascensiune fulgerătoare, până la cea mai înaltă treaptă a ierar‑
hiei universitare, nu l‑a împiedicat să caute sa‑şi desăvârşească pregătirea 
de specialitate. În anul 1899 a plecat la Berlin, apoi la Bruxelles şi Paris, 
unde a lucrat cu cei mai distinşi chirurgi veterinari ai vremii: Frohner, 
eberlein, Degive, Cadiot, almy şi lienaux, legând prietenii neşterse şi 
remarcându‑se prin dexteritate şi competenţă. 

gheorghe udrischi şi‑a început activitatea de Profesor din fragedă 
tinereţe, într‑o epocă în care chirurgia umană abia începuse să evolueze, 
iar chirurgia veterinară era în faşă. urmând pas cu pas progresele realizate 
de chirurgia umană în anestezie, hemostază, antisepsie, asepsie şi tehnică 
operatorie propriu zisă, a dat chirurgiei veterinare o baza de dezvoltare 
recunoscută în ţară şi străinătate. De aceea, pe drept cuvânt el poate fi con‑
siderat creatorul şcolii de chirurgie veterinară de la noi din ţară. Chirurg de 
o rară măiestrie operatorie, bun diagnostician şi terapeut, el a luptat toată 
viaţa pentru a unii actul operator cu cele mai noi cuceriri ale fiziopatolo‑
giei, bacteriologiei şi igienei (5). 

la catedră, a fost un exemplu de muncă, cinste, probitate şi conşti‑
inciozitate. Timp de 46 de ani, zi de zi, şi‑a îndeplinit munca de apostol 
în misiunea sa didactică, căreia i‑a închinat tot ce avea mai bun, mai 
nobil, toată priceperea, toată energia şi tot talentul său. Tot atâtea 
promoţii de studenţi, i‑au ascultat lecţiile şi i‑au admirat măiestria, 
eleganţa, precizia şi fineţea cu care executa operaţiile. Toţi au luat o 
părticică din sufletul lui si au dus‑o cu ei la locurile de muncă răspândite 
în toată ţara, precum și în alte ţări, contribuind la dezvoltarea creşterii 
animalelor în România. 

În afară de calităţile indiscutabile de chirurg profesor şi om de ştiinţă, 
a fost şi un om de societate. a fost cel mai popular şi mai iubit profesor al 
Facultăţii. Oriunde mergea, găsea braţe deschise şi o societate dornică sa‑l 
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aibă în mijlocul ei. Profesiunea medicală veterinară a câştigat mult, atât 
prin relaţiile sale profesionale, cât şi prin cercurile ştiinţifice în care îşi 
desfăşura activitatea (Fig. nr. 5). 

Fig. nr. 5 – Profesorul gheorghe udrischi în sala de 
operaţii a catedrei de Chirurgie, în anul 1910.

Profesorul gheorghe udrischi a fost şi un pasionat cercetător. 
excelenta sa pregătire ştiinţifică, vastele sale cunoştinţe de specialitate 
şi puternica sa intuiţie, au stat la baza valoroasei sale opere ştiinţifice. a 
publicat peste 80 de lucrări originale în diferite domenii ale chirurgiei, 
iniţiind şi perfecţionând metode operatorii în tratamentul criptorhidiei, 
entorsei cervicale, herniei inghinale şi ventrale, hiovetebrotomiei, gastro‑
tomiei, histerectomiei, uretrotomiei, taliei prepubiene etc., care au atras 
preţuirea chirurgilor din ţară şi din străinătate (12). 

O contribuţie originală valoroasă, a adus în patologia formelor 
falangiene şi în tehnica anesteziei regionale la cabaline, pe care le găsim 
menţionate şi astăzi în tratatele de specialitate. 

amputaţia fluierului membrului anterior la armăsar (Fig. nr. 6) şi 
înlocuirea lui printr‑o proteză ortopedică (Fig. 7), a fost o operaţie unică, 
întreprinsă pentru prima dată în lume, la cabaline, într‑o epocă în care 
chirurgia nu se încumeta la o asemenea operaţie (9). 
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Fig. nr. 6 – amputaţia membrului anterior 
stâng la cal, prima operaţie executată pe glob 

de prof. dr. gh. udrischi în anul 1906

Fig. nr. 7 – Proteza 
pentru amputaţia 

membrului anterior 
stâng la cal, executată de 

prof. dr. gh. udrischi  

Comunicările știinţifice făcute la societatea de Medicină Veterinară 
aduceau lumină şi contribuţii valoroase la progresele medicini veterinare. 
lucrările sale constituiau modele strălucitoare de cercetare ştiinţifică, atât 
din punct de vedere al tehnicii desăvârşite, cât şi din punct de vedre al 
metodei prin care observa şi interpreta fenomenele, pentru a nu trage con‑
cluzii greşite din aspecte înşelătoare.

Monografiile elaborate: 
– Carcinom generalizat la căţea (1900); 
– eventraţie, epiplectomie la cal (1900); 
– hernie inghinală proprie (1900); 
– Chirurgia modernă sau actuală (1930) ş.a. 
această activitate ştiinţifică, prin originalitatea şi importanţa ei, a 

făcut sa fie onorat în ţară, cu cele mai de seamă distincţii: 
– membru de onoare al academiei Române, din anul 1946; 
– membru activ şi fondator al academiei de Medicină; 
– membru al societăţii de Chirurgie; 
– al societăţii pentru Istoria Medicinii etc. 
Prin autoritatea sa ştiinţifică, Profesorul udriski a legat ştiinţa româ‑

nească de cea mondială, devenind membru corespondent al Academiei 
Veterinare din Franţa şi al Societăţii de Medicină Veterinară din Berlin. a 
avut o contribuţie însemnată şi în organizarea învăţământului medicinii 
veterinare şi a serviciilor zootehnice şi veterinare (9). 
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Ca profesor şi ca decan al Facultăţii de Medicină Veterinară (1933–
1935), a căutat să înzestreze laboratoarele şi clinicile Facultăţii cu aparatură 
şi instrumentar modern, necesar unui învăţământ la un nivel ridicat, dând 
imbold şi sprijin cercetării ştiinţifice. 

   
Fig. nr. 8 (a și b) – Profesorul gh. udrischi (cu pălăria în mână) 

împreună cu delegaţia condusă de Nicolae Iorga, în vizită la 
Facultatea de Medicină Veterinară din București.

    
actul de aprobare a statutelor societăţii statute‑Regulament‑Înștiinţări 

ale societăţii în Monitorul Oficial nr. 64 din 21.06/4.07. 1905

În anul 1925, a fost ales preşedinte al Asociaţiei Generale a Medicilor 
Veterinari din România. În anul 1931, a fost ales senator de Suceava – în legis‑
laţia 1931–1932 sub guvernul condus de Nicolae Iorga (Fig. 8), propus în 
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calitate de medic veterinar şi om de ştiinţă, nefăcând parte din nici un 
partid politic. Corpul didactic al facultăţii de Medicină Veterinară la înce‑
putul secolului XX nu era numeros (Fig. nr. 9.), ulterior după primul război 
mondial, datorită creșterii numărului de studenţi au sporit numeric, în 
jurul anului 1931, și cadrele didactice (Fig. nr. 10).

Fondată în aprilie 1904, sub înaltul patronaj al a.s.R. Principesa‑Maria, 
„societatea pentru Protecțiunea animalelor” a fost recunoscută ca per‑
soană juridică la 21 iunie 1905, prin publicarea în Monitorul Oficial a 
statutului societăţii elaborat de Ministerul de Interne (Fig. nr. 9).

Fig. nr. 9 – Corpul didactic al Facultăţii de Medicină Veterinară, Bucureşti, 
în anul 1905, prof. udrischi este primul din stânga, în picioare.

În anul 1906 „societatea pentru Protecţiunea animalelor”, a con‑
stituit o comisie formată din 10 persoane provenite din diverse domenii: 
de la Școala Veterinară (Profesorul gh. udrischi); directorul abatorului 
București (dl. P. Cartianu); medicii veterinari (eremia Popescu și dr. Vintilă 
Rădulescu); avocatul C. C. Bozianu, inspectorul comunal g. Paraschivescu, 
comercianții de măcelărie domnii Velicu și I. Dumitrescu Militari, care 
urmau să participe în abatorul capitalei la demonstraţiunile organizate în 
scopul testării și stabilirii celei mai eficiente metode de „amețire a anima‑
lelor înaintea tăierii lor”. 

Șeful cancelariei societăţii, Vasile Popescu, participă și el alături de 
comisie în abatorul capitalei la aceste demonstraţii, relatând apoi efectele 
și eficienţa noilor aparate pentru ucis, în comparaţie cu metodele folosite 
până în acel moment, publicat în broșura: „uciderea vitelor de hrană prin 
unele aparate cu efect fulgerător și instantaneu”. Societatea pentru Protecţia 
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Animalelor, recunoscută ca persoană morală și juridică sub înaltul patrona‑
giu al M.s.Reginei și Președinţia de onoare a a.s.R.Principesa României, 
1907, nr. 7, Institut de arte grafice și editură, București, 90 p.

Fig. nr. 10 – Corpul didactic al Facultăţii de Medicină Veterinară București, 
în anul 1931 (De la stânga la dreapta, în primul rînd: R. Vlădescu, I. 

Ciurea, G. Udriski, I. Poenaru‑decan, P. Riegler, Gr. Slavu, Al. Ciucă, rîndul 
II, în picioare; Fr. Popescu, Gh. Nichita, Gh. Iliescu, M. Fălcoianu, Gh. K. 

Constantinescu, rîndul III: H. Dagonfski, I. Bucică, I. Bădescu, E. Apostoleanu, 
M. Mihăilescu; rîndul IV: N. Tuschak, D. Nicolau, V. Soituz, Al. Vechiu, Al. 
Panu, N. Borcilă; rîndul V: V. Stamo, P. Homutov, O. Vlăduţiu, V. Gheţie).

După ieșirea la pensie a prof. gh. udrischi, la catedra de Chirurgie au 
urmat: prof. dr. Ion Bucică (Fig. nr. 11) care a predat între anii 1936–1038; 
prof.dr. eugen apostoleanu (Fig. nr. 12) care a predat între anii 1938–1948; 
prof. dr. Octavian Vlăduţiu (Fig. nr. 13) care a predat între anii 1948–1972. 

Cu prilejul ieşirii la pensie, Profesorul udrischi a fost sărbătorit în 
seara zilei de 12 noiembrie 1933 printr‑o masă la care au luat parte, pe lângă 
colegi, elevi şi prieteni.

Cu prilejul ieşirii la pensie, Profesorul udrischi a fost sărbătorit în 
seara zilei de 12 noiembrie 1933 printr‑o masă la care au luat parte, pe lângă 
colegi, elevi şi prieteni, diferite personalităţii marcante, dovedindu‑i astfel 
dragostea, recunoştinţa şi stima de care s‑a bucurat în timpul activităţi 
sale. 
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Fig. nr. 11 – Prof. dr. 

Ion Bucică (1882–1957) 
absolvent al IMM 1905/1906; 

general de brigadă; FMV 
Podologie 1923–1936, 
Chirurgie 1936–1038

Fig. nr. 12 – Prof. dr. 
eugen apostoleanu 

(1889–1960). absolvent 
al IMM 1912/1913. 
Căpitan (r.); FMV 

Chirurgie 1938–1948

Fig. nr. 13 – Prof.dr.doc.
șt. Octavian Vlăduţiu 

(1903–1991). Absolvent 
al IMM 1927/1928;FMV 

Chirurgie 1948–1972

la acea masă, organizată cu ocazia ieşirii Profesorului udriski la 
pensie, au luat parte: Rectorul universităţii din Bucureşti, Ministrul învă‑
ţământului, Ministrul sănătăţii, Primarul general al Capitalei (Dem I. 
Dobrescu februarie 1929‑ianuarie 1934), Decanul Facultăţii de Medicină 
Veterinară, un mare nr de profesori şi cadre didactice al facultăţii, profe‑
sori din alte facultăţi, medici veterinari din conducerea Direcţiei generale 
Zootehnice şi sanitare Veterinare din Ministerul agriculturii, medici vete‑
rinari militari ş.a. (16). 

După ce au luat cuvântul o parte dintre cei amintiţi mai sus, Profesorul 
udrischi s‑a ridicat, plin de emoţie adresându‑se celor care îl înconjurau: 

„(...) Sunt exact 46 de ani şi jumătate de când slujesc în cadrul Şcoalei şi 
Facultăţii de Medicina Veterinară. O misiune grea şi ingrată, în care nu se poate 
parveni, decât având în cel mai înalt grad: dragoste şi meserie. Deseori mi s‑a 
spus, de ce nu m‑am făcut doctor de oameni, căci aş fi ajuns departe. Le‑am 
răspuns că am îmbrăţişat această carieră fiindcă îmi place şi m‑am devotat ei. 
Medicina, oricare ar fi: umană sau veterinară, are cel mai nobil scop. Dictonul 
«Divinum est opus sedare dolorem» se aplică chiar mai bine la necuvântătoare, 
care nu se pot plânge şi cere ajutor ca omul. Ce poate fi mai nobil, mai frumos şi 
mai înălţător, decât a da viaţă şi a alina suferinţa? (...)”.
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Profesiunea veterinară a avut multe personalităţi, străluciţi organi‑
zatori şi ctitori ai săi. Profesorul gheorghe udriski a fost însă neîntrecut, 
datorită marilor sale calităţi şi talente, el a fost o figură excepţională a 
profesiunii noastre, iar la catedră s‑a organizat o expoziţie cu realizările 
sale profesional‑știinţifice (Fig. nr. 14). 

       
Fig. nr. 14 – expoziţia organizată în catedra de Chirurgie, în toamna anului 1933.

Munca, priceperea, dragostea, conştiinciozitatea şi devotamentul pus 
în slujba patriei sale şi a profesiunii veterinare, a rămas drept exemplu pen‑
tru toţi cei care au îmbrăţişat profesiunea de medic veterinar (14, 15, 16).

george udrischi (1867–1958). Medic veterinar moldovean – universi‑
tar – cu vocație de salvator al celor „ce nu cuvântă”. academia Română l‑a 
proclamat membru de onoare (1946), iar academia R.P.R. l‑a suprimat la 9 
iunie 1948. supus acestor suplicii de către regimul comunist, care pentru 
o bună perioadă de timp i‑a suspendat și pensia fără nici un temei legal, 
a mai trăit 10 ani, și a murit la 24 decembrie 1958, în vârstă de 91 de ani. 

Academician (m.c.) prof. univ. dr. PETRE SPÂNU
Profesorul Petre spânu s‑a născut la 17 ianuarie 1894, în comuna 

Vicovul de jos, judeţul suceava. a fost unul din cei zece copii ai ţăranului 
sărac gavrilă spânu, din comuna învecinată gălăneşti şi al elisavetei năs‑
cută Nuţescu. Fiind mulţi copii la părinţi, a dus‑o greu cu traiul. 
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Fruntaş la învăţătură, atât în cele trei clase elementare urmate la 
şcoala cu limba de predare germană din oraşul Rădăuţi, se întrevedeau în 
el încă de pe atunci calităţi deosebite. 

În vara anului 1905 dă examen de admitere la liceul de stat cu limba 
de predare germană – singurul care exista atunci în Rădăuţi, urmându‑l 
până în anul 1913, ca şef de promoţie în fiecare an, în ultimii doi ani fiind 
cel mai bun elev din întreg liceul. Tot în anul 1913 îşi ia bacalaureatul cu 
distincţie, fiind promovat primul dintre cei 30 de candidaţi (3). 

În toamna anului 1913, cu toate condiţiile dificile pentru el, fiind 
român, reuşeşte să intre al treilea din 180 candidaţi, la concursul pentru 
admiterea în Institutul medico‑militar veterinar din Viena (Fig. nr. 15), 
urmând cursurile Şcolii superioare de medicină veterinară, până în 1917. 

la 16 octombrie 1917, îşi ia diploma de medic veterinar de stat.
După doi ani de practică, între anii 1917–1918, ca sublocotenent veteri‑

nar, a fost repartizat la diferite unităţi pe frontul primului război mondial. 
După terminarea războiului, de la 1 Decembrie 1918 până la 1 Mai 1920 
ocupă funcţia de medic veterinar (13). 

În 20 noiembrie 1919, promovează examenul de capacitate la Viena, 
continuând şi cercetările pentru teza de doctorat începute în 1916 şi conti‑
nuate în 1917, când era asistent voluntar la Catedra de histologie, biologie 
şi patologia peştilor, de la Şcoala superioară de meducinăveterinară din 
Viena. În 31 martie 1920 îşi susţine teza de doctorat şi este promovat „doc‑
tor în medicină veterinară”. 

Fig. nr. 15 – Petre spânu, elev al Institutului 
Medico‑Militar veterinar din Viena, 1913–1917
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Petre spânu este numit subdirector tehnic al noii herghelii şi al depozi‑
tului de armăsari – de la  Rădăuţi, director fiind larionescu Ioan, herghelie 
care a fost reînfiinţată de către statul român și împroprietărită cu 3.253 ha, 
din care 721 ha teren arabil, 529 ha fâneţe naturale, 1.294 ha păşune natu‑
rală, 464 ha pădure şi 221 ha teren ocupat de clădiri, drumuri, şanţuri şi 
teren neproductiv. 

la finele anului 1918, Ioan larionescu, intervine pe lângă Consiliul 
Naţional Român din Viena, pentru a readuce în ţară cabalinele care au 
aparţinut hergheliei Rădăuţi, evacuate în anul 1914. În urma acestor 
demersuri, la 12 martie 1919, este împuternicit de către Consiliul Naţional 
Român din Viena, să reprezinte interesele Bucovinei „interesele ţării 
Bucovina” în problema hergheliei şi a prăsilei de cai. Reuşeşte astfel să 
concentreze la stockerau în austria un efectiv de 150 de cabaline, pe care, 
„după mai multe peripeţii” le aduce în ţară şi reactivează fosta herghelie 
din Rădăuţi. Prin Decretul nr. 2607/P din 13 august 1919, larionescu Ioan, 
este numit director al hergheliei de stat Rădăuţi, funcţie pe care o va deţine 
până în anul1924, iar Petre spânu a fost numit subdirector ethnic (3, 9). 

Concomitent ocupă şi funcţia de şef al serviciului zootehnic al inspec‑
toratului zoo‑veterinar din Cernăuţi, pe care le‑a organizat ca unităţi 
model, ce a fost vizitată și de familia princiară (Fig. nr. 16).

Fig. nr. 16 – Familia Princiară în vizită la herghelia 
Rădăuţi, însoţită de gheorghe Ionescu‑Brăila
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Inițial, herghelia Rădăuți ia fiinţă în anul 1789, în primii ani de după 
ocuparea Bucovinei de către Imperiul habsburgic, a fost înfiinţată o her‑
ghelie de cai de rasă în satul Vășcăuți, cu scopul asigurării armatei cu un 
număr mai mare de cai de o calitate mai bună. herghelia a fost mutată la 
1 mai 1792 în orașul Rădăuţi, fiind amplasată lângă Mănăstirea Bogdana. 
În zona Rădăuţilor, armata austriacă a arendat 9.810 hectare de teren cu 
12.257 florini și 21 de coroane de la Fondul Religionar al Bucovinei.  

statul austriac înfiinţeaza herghelia Rădăuţi sub numele de 
„LANDESGESTUETTS – UND REMONTIERUNGS DEPARTEMENT IN 
DER BUCOWINA ZU RADAUTZ’’ în scopul de a‑şi asigura un debit mai 
mare de material de călărie si de calitate mai bună (Fig. 17). 

De la 1 februarie 1923 la 1 ianuarie 1924, dr. P. spânu a fost detaşat 
pe lângă inspectorul general hipic s. Nerath, pe care l‑a secondat cu simţ 
de răspundere în întreaga sa activitate desfăşurată pentru bunul mers al 
hergheliilor de stat. După mai puţin de 1 an, la 1 ianuarie 1924, este numit 
ca director al hergheliei de stat şi al Depozitului de armăsari Bonţida‑Cluj. 

În anul 1929 dr. P. spânu se prezintă la concursul pentru o bursă de 
specialitate în zootehnie. În acest timp, studiază la Viena cursurile şi lucră‑
rile de specialitate ale unor profesori celebri de la Şcoala superioară de 
medicină veterinară, precum şi ale profesorilor de la Şcoala superioară de 
cultura solului din Viena. 

   
Fig. nr. 17 – herghelia Rădăuţi, aspect din adăpostul de 

cai (stânga), pavilionul administrativ (dreapta).

Vizitează cu acest prilej crescătoriile de animale ale statului de la 
Wieselbtirg, Piber, depozitele de armăsari de la schönbrun şi graz, 
apoi regiunile cu o zootehnie avansată în creşterea taurinelor şi a cailor: 
Pinzgau, Montafon, Oberinntal, algau, Oberhöllrunn şi altele ca şi hipro‑
droamele de galop de la Freudenan şi cel de trap de la Rotunde. 
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Trece apoi în Franţa, unde audiază cursuri la Şcoala superioară de 
medicină veterinară de la alfort şi vizitează cele mai vestite şi valoroase 
unităţi de creşterea animalelor, ca aceea a Şcolii de agricultură de la 
grignon, hipodromurile de la longchamp şi auteuil, precum şi târguri şi 
expoziţii de animale. 

Dornic de a‑şi îmbogăţi mereu cunoştinţele generale de agricultură 
între anii 1931–1936 urmează şi cursurile academiei de înalte studii agro‑
nomice din Cluj, obţinând în noiembrie 1936 diploma de inginer agronom, 
cu distincţie. 

Din aprilie 1937, dr. P. spânu este numit ca membru în Consiliul zoo‑
tehnic şi sanitar‑veterinar din Ministereul agriculturii din Bucureşti, cu 
delegaţie de director pe mai departe al hergheliei Bonţida. 

Din octombrie 1937 pînă în 6 mai 1939, este şef al serviciului zootehnic 
din Direcţia zootehnică şi sanitar veterinară din Ministerul agriculturii, 
având de asemenea în continuare delegaţia de a conduce herghelia Bonţida 
– de care nu vroia să se despartă, fiind legat şi de numeroasele realizări 
înfăptuite aici, nu numai în creşterea calului, ci şi în creşterea bovinelor 
de rasă simental, a oilor Merinos transilvănean, metişi Karakul‑Țurcană, 
găini Rhode‑Island şi Plymouth‑Rock, cât şi în apicultură: stupina sta‑
ţiunii dotată cu peste o sută de stupi Dadant‑Blatt, servea ca model şi 
stimulent puternic pentru apicultorii din zonă. 

Din luna mai 1939 până în decembrie 1946, dr. P. spânu este inspector 
general zootehnic, însărcinat cu îndrumarea tuturor instituţiilor zooteh‑
nice din ţară, iar până în mai 1948, îşi desfăşoară activitatea ca subdirector 
general în Ministerul agriculturii şi Domeniilor contribuind la buna orga‑
nizare a unităţilor agricole, ce se vor transforma apoi în unităţi agricole de 
stat şi sMT‑uri. 

la 22 noiembrie 1947 este numit conferenţiar suplinitor la Facultatea 
de medicină veterinară din Bucureşti, iar începînd cu data de 28 mai 1948, 
până la 21 octombrie 1948, este director al secţiei de animale mari din 
I.C.Z. (3). 

Din 21 octombrie 1948 până la 15 decembrie 1951 a fost profesor şi 
rector al Institutului de zootehnie şi medicină veterinară din arad.

În anul 1954 a fost decorat cu Ordinul muncii clasa a IlI‑a iar în iulie 
1955 a fost ales membru corespondent al academiei R. s. România. 

Din anul 1955 îşi desfăşoară activitatea la Institutul agronomic din 
Timişoara, Facultatea de zootehnie, ca profesor şef de catedră, depunând 



56 |  Dumitru CURCĂ

o muncă asiduă pentru formarea temeinică a specialiştilor în zootehnie, 
unde rămâne pînă la sfîrşitul zilelor sale, în august 1962. 

Prof. Petre spînu a participat la congrese internaţionale în Polonia, 
Cehoslovacia, ungaria şi Bulgaria, reprezentîndu‑ne ţara cu cinste. 
Profesorul P. spânu, împreună cu colaboratorul său gh. Moldoveanu, 
publică în anul 1958, monografia intitulată – Creşterea ecvinelor (Curs 
unic), litogr.; M.a.s., Bucureşti (Fig. nr. 18). 

   
Fig. nr. 18 – Doi prieteni și colaboratori în domeniul știinţelor 

zootehnice: Petre spânu și gheorhe Moldoveanu

Opera profesorului Petre spânu, vastă şi multilaterală, poartă carac‑
teristicile pionieratului. aproape în toate direcţiile, unde prin activitatea 
sa temeinică a obţinut remarcabile realizări, a fost deschizător de drumuri 
noi, pentru ştiinţa şi practica din ţara noastră. 

Realizările sale, obţinute cu preţul unor eforturi deosebite „per aspera 
ad astra” – cum îi plăcea să spună uneori spre a‑i încuraja pe cei apropiaţi 
să‑şi continue cu mai mult curaj cercetările întreprinse – sunt mărtu‑
ria neîndoielnică despre capacitatea sa de bun organizator, de marea sa 
competenţă didactică şi de pasionat cercetător în zootehnie, genetică, 
parazitologie, patologie veterinară, bază furajeră etc. 

În ziua de 27 iunie 1974, secţia de Ştiinţe agricole şi silvice a academiei 
R. s. România, a comemorat 80 de ani de la naşterea profesorului Petre 
spânu, membru corespondent al academiei R. s. România din anul 1955. 

Prof. dr. Petre spânu a fost un OM drept, corect şi de o mare bunătate 
sufletească. Discuta întotdeauna calm, decent şi frumos cu colegii şi sub‑
alternii săi, ca un frate mai mare, ori ca un părinte. Nu ridica vocea şi nu 
repezea pe nimeni în nici o situaţie, oricât de gravă sau neplăcută ar fi fost ea. 
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Pe cei care se aflau într‑un moment greu din viaţa lor, îi ajuta fră‑
ţeşte. În discuţiile pe care le avea cu colegii sau studenţii săi îi plăcea să le 
împărtăşească din experienţa şi cunoştinţele sale, iar atunci când aceştia 
aduceau în discuţie probleme importante, legate de teren şi de practica 
creşterii animalelor ori de agricultură în general, se înviora, simţea o deo‑
sebită bucurie şi, dacă era cazul, preciza sincer că nu le cunoscuse până 
atunci. 

un act de mare curaj al doctorului Petre spânu a avut loc în anul 1940. 
Imediat ce s‑a aflat despre Dictatul de la Viena din 30 august 1940, a dat 
ordin specialiştilor şi îngrijitorilor de animale care nu doreau să rămână 
pe loc, ca toate animalele hergheliei Bonţida să fie minate din urmă cât 
mai repede peste graniţa fixată prin acel act nedrept. 

Până ce au aflat hortiştii, ordinul a fost adus la îndeplinire, dar pentru 
acest fapt Petre spânu a fost condamnat la moarte de către statul ungar, 
sentinţă care n‑a putut fi îndeplinită, prof. Petre spânu lucrând în conti‑
nuare pentru binele patriei sale, România. 

În ziua de 7 august a anului 1962, profesorul doctor Petre spînu a înce‑
tat din viaţă la vîrsta de 68 de ani, în plină putere de activitate şi fără să‑şi 
fi terminat opera, moartea lui producându‑se prematur şi pe neaşteptate 
spre regretul întregului corp veterinar român. 
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