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PREFAȚĂ
Fondul personal „Gr. T. Popa” conține o serie de documente privind activitatea didactică
și științifică a profesorului. Acestea au fost donate Arhivei Muzeului de către prof. univ. dr. Ion
Agrigoroaiei în anul 2017.
Grigore T. Popa s-a născut la 1 mai 1892 în localitatea Șurănești, județul Vaslui. În
perioada 1903-1911 a fost elev la Colegiul Național din Iași, apoi urmează cursurile Facultății de
Medicină din Iași. După specializările de la Chicago (bursă Rockefeller) și Londra, Gr. T. Popa
revine în țară, unde devine titular al Catedrei de Anatomie și Embriologie la Institutul de
Anatomie Iași al Facultății de Medicină din Iași (1928). A profesat aici până în anul 1942, când
s-a transferat la București.
În anul 1930, în urma unor cercetări, descoperă împreună cu australianca Una Fielding,
sistemul vascular port hipotalamo – hipofizar, cercetare realizată în perioada în care colaborau
împreună la Londra. Rezultatele au fost comunicate la Anatomical Society of Great Britain and
Ireland (Londra) și publicate în „Journal of Anatomy” și în „The Lancet”. Aceste lucrări au fost
republicate de Academia Română in extenso în anii 1933 și 1935. Mai târziu, în 1938, împreună
cu Geoffrey W. Harris publică o lucrare experimentală, A technique for operations on the
hypotalamo – hypophisial region of the rabbit. Prin cercetările realizate, Gr. T. Popa a analizat și
descifrat mecanismul secreției hipotalamusului și al legăturii hipotalamusului cu hipofiza,
demonstrând unitatea hipotalamo-hipofizară întrevăzută de Cushing.
Prezentul inventar este împărțit pe patru categorii: Corespondență; Activitate științifică;
Articole din periodice; Documente fotografice și Articole despre „omul și profesorul Gr. T.
Popa”. Menționăm faptul că fondul personal este alcătuit preponderent din documente care atestă
activitatea științifică și mai puțin pe cea personală. Documentele sunt scrise în limbile română și
franceză.

12.09.2017

Petronela Podovei,
Cercetător Științific
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Cota

Data şi locul
emiterii

Conţinutul

Nr.file

Observaţii

I. Corespondență
I.1. Câteva scrisori dintre Gr. Th. Popa
și alți specialiști în științe. Fotocopii

I.1.

12

Document scris
în limba română,
franceză

218

Document scris
în limba română

II. Activitate științifică
II.1.

1933-1935

Articole scrise de Gr. Th. Popa în
diverse reviste de specialitate. Copii
xerox
III. Articole din periodice

III.1.

-

Articole despre literatură, istorie, științe 119
din diverse reviste scrise de mai mulți
autori. Vol. I. Copii xerox

Document scris
în limba română

III.2.

-

Articole despre literatură, istorie, științe 203
din diverse reviste scrise de mai mulți
autori. Vol. II. Copii xerox

Document scris
în limba română

III.3.

-

Articole despre literatură, istorie, științe 302
din diverse reviste scrise de mai mulți
autori. Vol. III. Copii xerox

Document scris
în limba română

IV. Documente fotografice și Articole despre „omul și profesorul Gr. Th. Popa”
IV.1.

-

Fotografii care surprind activitatea
didactică și științifică a profesorului.
Manuscrise despre Gr. Th. Popa.
Original
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91
40 foto, 20
microfilme

Document scris
în limba română

