SANDOR, STEFAN
embriolog, teratolog
(n. 16 V 1927, Oradea, jud. Bihor) Studii: Liceul Dr. Kecskemeti Lipot din
Oradea; Institutul Medico Farmaceutic – Tg. Mureş, Facultatea de Medicină
Generală (1945 – 1951). Activitate: Preparator şi asistent la catedra de
Anatomie Patologică IMF Tg. Mureş (1948 - 1952); aspirant cu frecvenţă de
anatomie patologică (1953 – 1956); asistent ½ normă la Catedra de Anatomie
Patologică IM Timişoara (1953 – 1958); conferenţiar la Facultatea de Biologie a
Universităţii Timişoara (1962 – 1968); conferenţiar şi profesor prin cumul la
Facultatea de Medicină Veterinară a Universităţii de Ştiinţe Agricole a Banatului
Timişoara (1970 – 1984); cercetător ştiinţific principal I la Labo-ratorul de
Embriologie , Baza Academiei Timişoara (1956 – 1960); şef sector şi şef secţie la
acelaşi laborator (1960 – 1970); şeful laboratorului de embriologie şi teratologie
Timişoara (1970 – 1997).
Cercetare: analiza experimentală a unor probleme a dezvoltării embrionare
precoce, ca de exemplu dezvoltarea axei embrionare, dezvoltarea somitelor, rolul
morţii celulare în normo- şi teratogeneză; analiza experimentală a unor probleme ale chimioteratogenezei;
elaborarea unor scheme de control teratogenetic şi efectuarea unor testări teratologice; descoperirea
experimentală, cu prioritate mondială, a embrio- şi fetopatiei alcoolice; cercetarea dezvoltării embrionare
precoce prin metode originale de cinematografie (12 filme de cercetare).
Publicaţii: peste 120 de articole şi studii (ca, colaborator sau prim autor) din domeniile cercetate, în reviste
de profil autohtone şi din străinătate; Viaţa dinaintea naşterii (1974), Embriologia şi teratologia
experimentală a animalelor de laborator (1984), Embrio- şi fetopatia alcoolică (1993). 5 volume de
popularizare ştiinţifică, din domeniul biologiei dezvoltării şi zeci de articole în reviste din acelaşi domeniu.
Titluri şi afilieri: doctor în ştiinţe (1956); doctor docent în ştiinţe (1974); membru titular al Academiei de
Ştiinţe Medicale (1990); prim vicepreşedinte al Societăţii de Biologie Celulară şi Patologie Celulară (1991 –
1999); membru al Societăţii Europene de Teratologie (1968) şi membru în Comitetul de Conducere al
Societăţii (1972 – 1974); membru al Societăţii Internaţionale a Biologiei Dezvoltării (1973).
Distincţii ştiinţifice:
Premiul “Victor Babeş” al Academiei (1984)
Premiul “Pápai Páris Ferenc” al Societăţii Maghiare de Cultură din Ardeal (2001)
Premiul “Opera Omnia” al Academiei Române (2002)
Premiul ”Nicolae Simionescu” al Societăţii de Biologie şi Patologie Celulară (1999)
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