Academician HĂULICĂ, D. IOAN
Membru de onoare, Secţia Ştiinţe medicale
29 octombrie 1924, com. Ipatele, jud. Iaşi - d. 13 mai 2010, Iaşi
Academician (din 1994), profesor universitar doctor docent, UMF Iaşi.
Specialitate: farmacologie
Domenii de activitate: fiziologia şi farmacologia sistemului nervos
vegetativ, studiul sistemului renina-angiotensina de origine extrarenală
(creier, hipofiză, epifiză, cord, vase şi glob ocular al mamiferelor); identificarea şi rolul fibrelor nervoase
purinergice din măduvă; trunchiul cerebral şi hipotalamus; rolul modulator al endoteliului şi oxidului nitric
în reactivitatea vasculară; rolul epiteliului traheo-bronşic în reglarea bronhomotricităţii; rolul pinealei în
reacţii neuro-endocrino-metabolice de adaptare la stresul de diferite cauze (fizic, chimic, psihic, biologic
etc.).
Prof. dr. Ioan D. Hăulică a fost primul copil a unei familii de răzeşi, Dumitru şi Mariţa, oameni aprigi şi mândri,
cu credinţă în Dumnezeu şi dragoste de carte. Academicianul de mai târziu, copil fiind, a desprins cititul
buchiilor şi înţelepciunea cărţilor în tinda bisericii Sf. Neculai, sub oblăduirea preotului Ion Leuştean şi a
presviterei Elena Leuştean, învăţătoare. Crescut cu dragoste pentru carte şi cu evlavie întru cele sfinte,
învăţăcelul a fost atras de timpuriu de cele duhovniceşti, cântând alături de dascăli la strană şi grijind de
rânduială în Sfânta Biserică, fapt pentru care, mai târziu, părintele paroh a stăruit pe lângă tatăl său să-şi dea
băiatul la Seminarul Veniamin Costache din Iaşi. Fiul de ţăran a ajuns, prin merite deosebite, pe cea mai de
sus treaptă a ştiinţelor medicale, valoarea sa fiind apreciată de comunitatea ştiinţifică medicală şi nu numai,
românească şi străină. Astfel, numeroase societăţi ştiinţifice medicale şi academii din România şi de peste
hotare s-au simţit onorate să-l desemneze ca membru.
În 1949, a absolvit Facultatea de Medicină, fiind repartizat în calitate de preparator la disciplinele de
farmacologie şi fiziologie din cadrul I.M.F. Iaşi. Între 1953 şi 1964, a lucrat ca cercetător în cadrul Institutului
de Fiziologie D. Danielopolu. Apoi s-a transferat conferenţiar la Institutul de Fiziologie Normală şi Patologică
al Academiei Române din Bucureşti, unde a lucrat ca cercetător ştiinţific, timp de 12 ani, şi şef de sector. Era
de o modestie aparte, de aceea vorbea rareori despre realizările sale profesionale. Asta deşi urmase stagii
de specializare în SUA, Austria, Polonia, URSS, Germania şi Franţa. În 1963, ajunsese doctor în ştiinţe
medicale, revenind prin concurs conferenţiar pe meleagurile natale, la disciplina de fiziologie a I.M.F. Iaşi, iar
cinci ani mai târziu, îşi adăuga la cartea de vizită titlul de doctor docent. În anul universitar 1969-1970, îl
găsim visiting professor la Universitatea statului american Connecticut. Membru al Societăţii Internaţionale
de Studiu al Creierului, al Societăţii Europene de Chirurgie Experimentală, al Societăţii Europene de Studiu a
Pinealei, al Federaţiei Mondiale a Oamenilor de Ştiinţă, al Societăţii Internaţionale de Ştiinţe Fiziologice, al
Federaţiei Europene de Fiziologie, al Societăţii de Neuroştiinţe, al Societăţii de Psiho-neuro-endocrinologie,
Farmacologie, al Societăţii Medicilor şi Naturaliştilor din Iaşi. Timp de patru ani [1990-1994], a condus
Societatea Medicilor şi Naturiştilor din Iaşi, apoi a fost membru fondator, vicepreşedinte şi apoi preşedinte de
onoare al Societăţii Române de Ştiinţe Fiziologice. Din 18 decembrie 1991, este membru corespondent, iar
din 8 noiembrie 1994, membru titular al Academiei Române, paralel cu membru al Academiei de Ştiinţe
Medicale, la ultima fiind o bună bucată de vreme vicepreşedinte. Onorat în 2003 cu titlul de doctor honoris
causa al Universităţii Ovidius din Constanţa, pe care şeful Catedrei de genetică din cadrul Facultăţii de
Medicină ieşene îl refuzase din modestie în urmă cu doi ani... şi cei de la U.M.F. Târgu Mureş sau U.M.F.
Cluj-Napoca i-au pus laurii de doctor honoris causa. Cel decorat cu Steaua României în grad de Cavaler, în
2002, are cercetări prezentate în aproape 300, mai exact 292 de sinteze monografice, tratate şi studii, dar
elaborase şi două tratate de fiziologie umană la distanţă de un deceniu, în 1989 şi 1999. Trei dintre cele
şapte monografii semnate de Domnia Sa au fost onorate cu premiul Academiei Române: Sistemul nervos

vegetativ -1975, Hormonii locali -1983 şi Transmiterea sinaptică -1999. A obţinut 10 brevete de inventator.
De menţionat şi că, cel considerat cel mai bun fiziolog din ţară, a fost în ultimii ani de viaţă profesor
consultant la Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa din Iaşi. Ioan D. Hăulică are peste 50 de ani
de activitate ştiinţifică fructuoasă, de rezonanţă mondială, sute de participări la congrese şi sesiuni ştiinţifice
cu rapoarte, comunicări, postere sau mese rotunde. A adus contribuţii originale la fiziologia şi farmacologia
sistemului nervos vegetativ, studiul sistemului renina-angiotensina de origine extrarenală (creier, hipofiza,
epifiză, cord, vase şi glob ocular al mamiferelor), identificarea şi rolul fibrelor nervoase purinergice din
măduvă, trunchiul cerebral şi hipotalamus, rolul modulator al endoteliului şi oxidului nitric în reactivitatea
vasculară, rolul epiteliului traheo-bronşic în reglarea bronhomotricităţii, rolul pinealei în reacţii neuroendocrino-metabolice de adaptare la stresul de diferite cauze (fizic, chimic, psihic, biologie etc.).
În cuvântul de deschidere şi de evocare a personalităţii academicianului Ioan Hăulică, fiu de onoare al
comunei Ipatele, primarul Costică Postarnac, inginer de profesie, n-a uitat să amintească faptul că vorbeşte
despre un om de o rară modestie, care, pe oriunde l-au purtat cărările vieţii, academicianul nutrea
sentimente de dragoste pentru sat şi pentru oamenii dintre care s-a ridicat, întinzându-le totdeauna o mână
de ajutor, dându-le un sfat ori intervenind pentru tămăduirea suferinţelor lor trupeşti sau sufleteşti [Pompiliu
COMSA]
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