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Dr. Aurel M. Gherdan la 80 de ani, 
farmacologul i omul 

 
Domnul doctor Aurel Mihai Gherdan 

este unul dintre acei oameni care i-au 
dedicat existen a c ii i carierei sale, via a 
sa fiind strâns legat  de Facultatea de 
Medicin  Veterinar  de la Timi oara. 

Într-o reuniune emo ionant , sincer , 
 festivism, la disciplina drag  sufletului 

u, cea de farmacologie, chiar de ziua sa, a 
avut loc s rb torirea împlinirii celor 80 de ani 
ai domniei sale. 

 

 
 
La întâlnire, al turi de colectivul actual 

al disciplinelor de farmacologie i toxicologie 
de la FMVT au participat i colegi i prieteni 
dragi (seniori, profesorii Horia Cernescu, 
Alexandra Trif, Alexandru Stupariu, Simion 
Bolte, Carmen Gan , Dorel Pârvu, Marian 
Coman, Martin Pop, dar i mai noi, 
Gheorghe D bu , Ioan Olariu, Teodor 
Mo , Sorin Morariu, Marius Pentea, Adrian 
Stancu etc) care au luat cuvântul i au 
rememorat amintiri pl cute din timpul 
activit ii comune. 

În calitate sa de prorector al USAMVBT, 
domnul profesor Dr. Gheorghe D bu , i-a 
acordat domnului Dr. Aurel M. Gherdan o 
Diplom  de excelen  cu ocazia împlinirii 
acestei frumoase vârste, din partea 
conducerii i a senatului USAMVB 

Timi oara, iar domnul prodecan, Conf. Dr. 
Sorin Morariu l-a felicitat, din partea 
conducerii FMVT. 

 

Câteva repere biografice 
 
Data i locul na terii: Domnul Aurel 

Mihai Gherdan a v zut lumina zilei la 24 Mai 
1933, în Târn veni, Mure . 

Studii: Este absolventul ilustrei promo ii 
a anului 1957 a Facult ii de Medicin  
Veterinar  din Arad.  

Evolu ie profesional :  
Medic veterinar circumscrip ia 

Timi oara, 1957-1964; Medic veterinar ef al 
municipiului Timi oara. Specializare în 
domeniul Farmacologiei la Universitatea de 
Medicin  Veterinar  Budapesta. Din 1968 
asistent universitar la Facultatea de 
Medicin  Veterinar  Timi oara; ef lucr ri, 
titularul cursului de „Boli de nutri ie i 
toxicoze”, 1972. Din anul 1972 pân  în 
1981, domnul dr. Gherdan a fost titularul 
cursului la disciplina de „Toxicologie i 
toxicoze”, an în care disciplina a fost 
preluat  de c tre doamna dr. Alexandra Trif. 

Odat  cu pensionarea domnului 
Profesor Vin an, în anul 1974, domnul dr. 
Gherdan a devenit titularul disciplinei de 
„Farmacologie veterinar ” pân  la 
pensionarea sa în 1997. 

Activitatea publicistic :  
Domnul Dr. Gherdan a fost unic autor al 

„Caietului de lucr ri practice de farmacologie 
veterinar ” (1977, 1981, 1992, Lito IAT) i 
colaborator la: manualul unic „Toxicologie i 
toxicoze” (1977), Ed. Didactic i 
Pedagogic  Bucure ti, E. eanu, A. 
Gherdan, S. Ghergariu, O. Popescu. i 
respectiv colaborator la „Îndrum tor de 
lucr ri practice de toxicologie”, A. Trif, A. 
Gherdan, Lito IAT, 1984. În cursul carierei 
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sale Domnul dr. Gherdan a publicat peste 
200 lucr ri tiin ifice ca prim autor sau 
colaborator i a îndrumat cu competen  
peste 50 lucr ri de diplom  ale studen ilor 
de la medicin  veterinar .  

Domnul dr. Gherdan si-a adus aportul 
permanent la dezvoltarea disciplinelor unde 
a predat în cadrul Facult ii de Medicin  
Veterinar  de la Timi oara.  

Este de amintit aici de exemplu, 
achizi ionarea spectrofotometrului UV-VIS - 
MC40 i a gaz cromatografului 
„Chromatron”, aparatur  de vârf la acea or , 
care a permis, în anii ’80, realizarea unor 
numeroase cercet ri de calitate în domeniul 
farmacologiei i toxicologiei.  

Tot aici este de amintit c  dr. Aurel 
Gherdan a fost pentru mul i ani membru în 
Comisia medicamentului de uz veterinar 
precum i un expert na ional recunoscut în 
domeniu.  

Activitatea de cercetare tiin ific  
Din activitatea deosebit  la disciplin  

este de remarcat aplecarea domnului dr. 
Gherdan c tre cercetarea tiin ific , domnia 
sa fiind unul dintre cadrele didactice cu 
numeroase granturi multianuale câ tigate i 
aplicate din cele 70 de teme i subteme 
contractuale câ tigate sunt de amintit aici 
direc iile principale cercetate: 

-  Studiul farmacoterapeutic al 
componen ilor Helleborus purpurascens, 

-  Ob inerea unor noi formule 
medicamentoase în terapia bolilor la 
animale, 

-  Carotenul i vitamina A în sfera 
reproduc iei la vaci, 

-  Testarea unor produse vitamino-
minerale la tineretul animal, 

-  Cercet ri farmaco-terapeutice cu 
antifungice în infec ii respiratorii la animale. 

Domnul dr. Aurel Gherdan a desf urat 
o fructuoas i lung  colaborare cu ICCF 
Bucure ti, cu întreprinderile de medicamente 
de uz veterinar din ar i din str in tate, 
contribuind, prin cercet rile efectuate, la 
introducerea în terapia veterinar  a 

numeroase produse medicamentoase 
veterinare. 

Nominaliz ri:  
În calitate de membru al Asocia iei 

Europene de Farmacologie i Toxicologie, a 
fost nominalizat în 1979 coordonator pentru 
România. Facultatea de Medicin  Veterinar  
cu Diplom  de onoare. 

inuta aristocratic , onoarea, inteligen a 
vie, cuno tiin ele profesionale serioase i nu 
în cele din urm , cele lingvistice au r mas 
cu siguran  în memoria colegilor i 
studen ilor veterinari, dr. Aurel Gherdan 
fiind, din acest punct de vedere o imagine a 
intelectualului elevat.  

Din p cate unele ne anse din via a 
aceasta vremelnic  l-au oprit s  ocupe un 
loc, mult mai înalt, pe care-l merita cu 
prisosin , în galeria ilu trilor no tri dasc li. 

 

 
 

Actualmente domnul Dr. Aurel Gherdan 
se bucur  de o s tate i un tonus bun, 
cite te foarte mult, înc i acum, are o 
familie frumoas , o so ie în eleg toare, doi 
copii c tori i, Marius i Angela i doi 
nepo i frumo i i inteligen i, care cu 
siguran  îi vor duce, cu onoare, numele mai 
departe. 

 
În încheiere, noi, cei care inem la Dvs., 

 dorim via  lung , s tate i fericire 
al turi de frumoasa dumneavoastr  familie! 
 

Cu drag, urma ul Dumneavoastr  la disciplin , 
Prof. Dr. Romeo T. Cristina 


