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Academia Română a aflat cu tristețe vestea plecării din această lume, la vârsta de 80 de ani, a 

prof. dr. Ioan Munteanu, membru de onoare al Academiei Române, medic reputat, 

deschizător de drumuri în medicina românească în domeniile fertilizării in vitro și chirurgiei 

laparoscopice.  

  

Născut la 23 iunie 1938, în comuna Igriș din județul Timiș, Ioan Munteanu a urmat studiile 

liceale și pe cele universitare la Timișoara. În 1961 absolvea Facultatea de Medicină „Victor 

Babeș“ din Timișoara ca șef de promoție, anunțând o ambițioasă și strălucită carieră în 

medicină. A efectuat apoi o serie de stagii de specializare atât în țară, la Clinica Universitară 

Giulești din București (1973), Institutul Oncologic din Cluj Napoca (1976), cât și în 

străinătate, la Center for Micro-Surgery Academic Hospital „St. Rafael“ din Leuven, Belgia 

(178), County Hospital Long Island din New York, SUA, Universitatea Carolinska din 

Uppsala, Suedia (1986).  

 

În perioada 1980-1987 a fost șeful Clinicii I din Timișoara, iar începând cu 1987, vreme de 

trei decenii, șeful Clinicii Bega. În perioada 1990-2008 a condus Departamentul de 

obstetrică-gincologie din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie din Timișoara, ca șef de 

catedră, și a coordonat peste 30 de teze de doctorat. De-a lungul întregii sale activități 

medicale a format câteva sute de medici în această specialitate.  

 

A fost cunoscut și deosebit de apreciat în lumea medicală din țară și din străinătate, dar și în 

întreaga societate românească, pentru performanțele sale în domeniul reproducerii umane 

asistate. În anul 1995 a realiza prima fertilizare in vitro din România, iar în 1996 a efectuat 

primul embriotransfer la mamă purtătoare. 

 

Acestei activități de pionierat i se adaugă performanțele sale chirurgicale recunoscute național 

și internațional, cum sunt: o nouă tehnică privind cerclajul colului uterin, prima histerectomie 

totală laparoscopică, tratamentul conservativ al sarcinii cervicale, tratamentul sindromului 

Rokitanski-Hauser. 

  

Cariera sa medicală și chirurgicală a fost însoțită de o bogată activitate științifică, concretizată 

într-un număr de peste 450 de articole publicate în reviste de specialitate și de comunicări 

susținute la reuniuni științifice din țară sau de peste granițe, între care, cele mai importante sunt: 

„Fertilizare in vitro și embriotransfer în România“ (1995), „Increasingly Safe and Successful 

Pregnancies“ (1996), „Recent Advances of the Pathophysiology of Pregnancy“ (1997). A 
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publicat peste 35 de cărți, ca autor singular sau în colaborare: „Uterul cicatriceal după 

cezariană“ (1985), lucrare distinsă cu Premiul „Gheorghe Marinescu“ al Academiei Române, 

„Maternal-fetal risk in gestosis, preeclampsia and pregnancy induced hypertension“ (1996), 

„Tratat de obstetrică“ (ed. I, 2000), distins cu Premiul „Iuliu Hațegan“ al Academiei Române și 

cu Premiul pentru cea mai bună carte scrisă în domeniul specialităților chirurgicale, „Tratat de 

obstetrică“ (ed. a II-a, 2006), „Chirurgia endoscopică în ginecologie“ (2008). 

 

Profesorul Ioan Munteanu a fost unul dintre cei mai importanți inițiatori ai colaborărilor 

științifice internaționale, introducând România în circuitul marilor congrese și conferințe. În 

1996 a organizat la Timișoara Primul Congres Internațional Medical al Societății pentru 

Studiul Fiziopatologiei Sarcinii Societatea OG Gestozis (al 28-lea Congres Mondial), iar în 

1999 a organizat Primul Congres de Reproducere Umană Asistată. Începând cu 1993 a stabilit 

strânse legături cu Crucea Roșie Rhein-Neckar/Heidelberg, obținând sprijin pentru 

construirea primului Centru de chirurgie laparoscopică, fertilizare in vitro și transfer 

embrionar din România.  

 

A lucrat ca expert al Organizației Mondiale a Sănătății, a reprezentante România la Union 

Preofessionnelle Internationale de Gynécologues et Obstétriciens din Strasbourg (UPIGO), a 

fost membru și reprezentant al României la Federația Internațională de Obstetrică-Ginecologie 

(FIGO) și International Association of Supporters of FIGO (SOFICO) din Washington. 

 

A fost membru al Academiei de Științe Medicale, al Academiei de Științe și Arte, Academiei 

Germano-Române, Academiei de Științe din New York, membru de onoare al Societății de 

Obstetrică-Ginecologie din Ungaria, președinte și apoi secretar executiv al OG Gestozis, 

președinte al Societății de Obstetrică-Ginecologie din România (1993-1998), președinte și 

membru fondator al Societății Româno-Germane/Germano-Române de Obsterică-Ginecologie. 

 

Președinția României l-a decorat cu Ordinul Național „Steaua României“ în grad de Ofițer, 

iar Crucea Roșie Germană i-a acordat cea mai prestigioasă distincție a sa, Medalia jubiliară 

„Henry Durnat“. A fost profesor honorario al Universității Ucayali din Peru, profesor emerit 

al Universității de Medicină și Farmacie din Timișoara. Cetățean de Onoare al municipiului 

Timișoara (2002). 

 

Pe 20 decembrie 2004 a fost ales membru de onoare al Academiei Române. 

 

La stingerea sa din viață, membrii Academiei Române aduc un respectuos omagiu profesorului 

Ioan Munteanu, care a dedicat peste o jumătate de secol de activitate medicinii și vieții. 

 

Dumnezeu să-l primească în pace și lumină! 


