
RR OO MM ÂÂ NN II AA  

AA CC AA DD EE MM II AA   DD EE   ŞŞTT II II NNŢŢEE   MM EE DD II CC AA LL EE   

  
BUCUREŞTI, B-dul I.C.Brătianu nr.1, Sector 3, Tel:021/311 53 80; Fax: 021/ 311 53 81 

 

 

Raport de activitate al Academiei de Ştiinţe Medicale şi al 

Fundaţiei Academiei de Medicină  

în perioada 21 noiembrie 2013 – 21 noiembrie 2014 

 

 A continuat consolidarea acţiunilor realizate în anul precedent după cum 

urmează: 

1.  S-au mai format noi comisii de specialitate fiind în prezent un număr 

de 46. 

  Menţionăm în mod deosebit activitatea comisiilor: Comisia de Medicină 

Alternativă care a desfăşurat o activitate meritorie culminând cu Colocviul ce a 

avut loc anul acesta, cu largă participare internaţională. În acelaşi context al 

activităţii deosebite se remarcă activitatea Comisiei de boli infecţioase şi HIV, 

Comisia de Neuropsihiatrie a Copilului şi Adolescentului, Comisia de 

Hematologie, Comisia ORL, Comisia de Medicina  Familiei, Comisia de 

Endocrinologie, Comisia de Virusologie, Comisia pentru domeniul bioeticii 

cercetării preclinice pe animale vertebrate vii, Comisia de Ortopedie şi 

Traumatologie, Comisia pentru Boli Rare,  Comisia de Nutriţie şi Profilaxie a 

Bolilor Metabolice, Comisia de Medicină Dentară, Comisia de 

Pneumoftiziologie, etc. 

 2. Au fost organizate noi centre de cercetare pe Platforma academiei 

respectiv Laboratorul Explorări Genetice al Spitalului Clinic Judeţean de 

Urgenţă-Cluj, coordonat de Acad.Gh.Benga, Centrul de cercetare al Institutului 

Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie”Prof.Dr.O.Fodor”-Cluj, coordonat 

de Acad.Prof.Dr.Mircea Grigorescu, Centrul de Cercetări în Fiziochinetoterapie 

şi Balneologie, coordonat de Prof.Dr.Adriana Nica, Institutul de Cercetare de 

Endocrinologie Moleculară, Celulară şi Structurală, coordonat de Acad.C-tin 

Dumitrache, Institutul Imunogen-Cluj, coordonat de Acad.V.Stamatian, Centrul 

de Terapie Personalizată în Boala Oncologică, coordonat de Acad,.V.Păunescu, 

Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medicale în Domeniul Informatică Medicală, 

Biostatistică şi Protecţia Datelor Medicale, coordonat de Acad.Gh.Mihalaşi. 
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Aceste centre de cercetare, în majoritate şi-au desfăşurat activitatea în 

mod corespunzător făcând iniţial o analiză a ceea ce s-a realizat în ultimii 2 ani 

şi înaintând în acelaşi timp planurile de cercetare pe durată scurtă (1 an), 

durată medie (3 ani) şi lungă (5ani). 

 În acest cadru al comisiilor şi centrelor de cercetare în care preşedinţii 

sunt membri ai academiei sau personalităţi de înaltă ţinută, s-a desfăşurat o 

reală activitate de cercetare în acord cu obiectivele prioritare ale politicii de 

sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii şi a planului de cercetare stabilit cu un 

an în urmă la adunarea general a Academiei de Ştiinţe Medicale. Reprezentanţi 

noştri la Ministerul Sănătăţii academicienii Dan Mircea Enescu, Dan Farcaş, 

Emanoil Ceauşu, Radu Negoescu, şi-au făcut pe deplin datoria fapt pentru care 

le mulţumim.  

 Remarcăm activitatea Centrului de Cercetare de la Spitalul “V.Babeş”, 

(coordonatori Ludovic Păun şi Emanoil Ceauşu), de la Institutul Naţional de 

Medicină Complementară (coordonatori Florin Brătilă şi Corneliu Moldovan), 

Institutul Cantacuzino (coordonat de Marian Neguţ), de la Institutul pentru 

Ocrotirea Mamei şi Copilului (coordinator Dimitrie Nanu), Sanatoriu Balnear 

Techirghiol (coordonator Vasile Sârbu), Spitalul Clinic Boli Infecţioase-Constanţa 

(coordonator Mariana Aşchie), Centrul de Cercetări Colentina (coordonatori 

Mircea Ifrim, Dinu Antonescu, Ovidiu Băjenaru, Mircea Beuran, Emanoil 

Ceauşu, Carmen Ghinghină, Dan Enescu, Ioan Lascăr, Constantin Mircioiu), de la 

Institutul Imunogen-Cluj (coordonat de Vasile Stamatian),Centrul de Cercetări-

Timişoara (coordinator Virgil Păunescu). Ultimele trei gestionează un program 

de cercetare cu fonduri nerambursabile de la U.E. în valoare de peste 35 

milioane euro. S-au format la aceste trei centre, consilii ştiinţifice din care fac 

parte distinse personalităţi ale Academiei de Ştiinţe Medicale. 

 În acelaşi timp, graţie activităţii Acad.Irinel Popescu, preşedintele 

academiei s-au obţinut 4 programe de cercetare în colaborare cu Norvegia şi cu 

fonduri de la Ministerul Sănătăţii: 

- Profilaxia cancerului de colon; 

- Profilaxia hepatitei cu virus B şi C; 

- Programul privind întocmirea registrelor naţionale de boli rare, 

neuropsihice şi diabet; 

- Programul privind transplantele de organe. 
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Aflate în prezent în stadiul de organizare urmând ca cei care le conduc, 

respectiv academicienii Irinel Popescu, Radu Deac, Mircea Ifrim să stabilească 

colectivele şi programele stadiale de lucru. 

3. S-au desfăşurat o multitudine de congrese şi reuniuni cu participare 

internaţională în care Academia de Ştiinţe Medicale a făcut parte dintre 

organizatori, sigla academiei apărând pe toate aceste programe. 

 4. Au început să apară în Editura A.S.M., organizată în această perioadă 

(redactor şef-Dan Enescu), o serie de cărţi prestigioase ale membrilor A.S.M.   

(Nicolae Baltă, Horia Vermeşan, Mircea Faur, Cris Prcup). 

5. S-a strâns colaborarea cu Colegiul Medicilor (preşedinte, Ioan Lascăr) 

apărând prima publicaţie comună “Modern Medicine”, la care preşedinte al 

bordului editorial este Stefan Heel, dublu laureat al premiului Nobel. În anul 

care urmează se va lua toate măsurile pentru a fi inclusă în baza internaţională 

de date ISI. Până în prezent publicaţia  este inclusă în baza de date Copernicus 

iar naţional este B+, de această publicaţie răspunde din partea Colegiului 

Medicilor, Acad.Ioan Lascăr iar din partea academiei, Acad.Mircea Ifrim. 

6. S-a acţionat prin reprezentanţi ai academiei în toate comisiile 

Ministerului Sănătăţii pentru stabilirea programelor de cercetare până în anul 

2020 (E.Ceauşu, D.Enescu, D.Farcaş, R.Negoescu, etc.), precum creşterea şi 

dezvoltarea organismului, educaţia sanitară pentru profilaxie, problemele de 

bioterorism şi boli infecto-contagioase, cercetări ale nanoparticulelor şi ale 

ţesutului conjunctiv în colaborare cu dublul laureate al premiului Nobel, Stefan 

Heel, etc. 

  7. S-a ţinut permanent legătura cu Ministerul Sănătăţii făcându-se 

propuneri pentru noua legislaţie care se elaborează pentru acest domeniu. 

Spre exemplu s-a făcut propuneri care deja au fost însuşite precum: investirea 

A.S.M ca organ de autoritate publică în domeniul sanitar, legalizarea pentru 

cercetătorii numiţi cu acordul academiei şi care îndeplinesc condiţiile să poată 

lucra la patul bolnavilor, etc. 

8. Comisia de specialitate a ASM a întocmit instrucţiuni de aplicare a legii 

118 prin medicina complementară urmând a fi elaborată H.G. în acest sens. 

Pentru neelaborarea încă a statutului medicinei complementare se remarcă o 

întârziere de care se face responsabil Acad.Mircea Ifrim. 

9. S-a continuat finanţarea integrală a Academiei de Ştiinţe Medicale de 

la bugetul Ministerlui Sănătăţii astfel încât fiecare academician, membru titular, 
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primeşte suma netă de 1.606 lei. Această indemnizaţie este acordată nu numai 

pentru că membri academiei sunt personalităţi consacrate în domeniu ci în 

primul rând ca o recunoaştere a muncii ce o desfăşoară precum a rezultat din 

punctele 1-9 ale raportului. Rugăm toate comisiile şi toate centrele de 

cercetare să îşi îndeplinească sarcinile ce le revin sub îndrumarea directă a 

filialelor. 

 10. S-au dezvoltat şi întărit legăturile internaţionale ale Academiei de 

Ştiinţe Medicale cu academii similare din întreaga lume. Spre exemplu prin 

organizarea directă a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Medicale, Prof.Dr.Irinel 

Popescu, a avut loc reuniunea comună  a reprezentanţilor Academiei de Ştiinţe 

Medicale şi a celor ai Academiei Naţionale de Medicină a Franţei care s-a ţinut 

în localul Parlamentului, s-au stabilit protocoale de colaborare cu Academia 

Naţională de Medicină a Franţei cu cea a Malaesiei (preşedintele A.S.M. fiind 

ales membru de onoare al Academiei de Medicină din Malaiesia). S-a participat 

şi s-a dezvoltat relaţia dintre Federaţia Europeană a Academiilor de Medicină şi 

A.S.M. fiind ales vicepreşedinte al FEAM- Acad.Irinel Popescu cu ocazia ţinerii 

sesiunii ştiinţifice la Bucureşti. 

 Este în stadiul final primirea Academiei de Ştiinţe Medicale în cadrul 

Federaţiei Internaţionale a Academiilor Medicale întârzierea existentă 

aparţinând tot secretarului general, Acad.M.Ifrim care se ocupă direct de acest 

fapt. 

 11. Urmare directă a activităţii preşedintelui  Acad.Prof.Dr.irinel Popescu 

şi care s-a ocupat personal, a apărut “Journal of Translational Medicine and 

Research”, care va constitui publicaţia exclusivă a Academiei de Ştiinţe 

Medicale. 

12. Toate aceste realizări au fost posibile graţie unor personalităţii care 

au înţeles faptul că Academia de Ştiinţe Medicale este forul suprem al medicinii 

româneşti, membrii ei constituind elita medicală fapt ce reprezintă o 

funcţionare absolut la fel ca în toate ţările democratice civilizate. 

13. Academia de Ştiinţe Medicale s-a implicat direct în problematica de 

sănătate a statului român luând poziţie în adunarea generală şi în diferite ocazii 

pentru a păstra Institutul Cantacuzino, cu liniile de producţie şi cercetare, 

institut prestigios recunoscut internaţional. 

Acest demers se află  în continuare  întrucât forţele potrivnice Institutului 

Cantacuzino  şi respectiv producerii de vaccinuri în România sunt în situaţia de 
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a nu renunţa la acest obiectiv profitabil care până în final probabil va face 

obiectul de lucru  al unei anchete DNA dacă acest proces destructive nu va 

putea fi stopat. 

14. Graţie preşedintelui Irinel Popescu s-a obţinut un program de 

cercetare privind achiziţionarea de angiografe în scopul activităţii de cercetare. 

15. S-au obţinut revenirea la academie, graţie demersurilor făcute şi a 

miniştrilor L.Ridli şi E.Nicolăescu a Comisiei Naţionale de Bioetică a 

Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale care începând cu ianuarie 2014 îşi 

desfăşoară activitatea în condiţii de respectare a legilor naţionale şi 

internaţionale ale U.E. În felul acesta s-a curmat producerea de grave ilegalităţi 

care au adus în situaţia ca România să fie penultima ţară din U.E. privind 

numărul de studii clinice şi în acelaşi timp a folosirii nelegale a unor fonduri de 

stat, (s-a ajuns până la punctul în care nu s-a plătit TVA-ul pentru acestea ceea 

ce constituie o evaziune fiscal gravă). Din nefericire faptele s-au produs de 

către un membru al academiei cu inducerea în eroare a altor academicieni şi cu 

consecinţele de mai sus, care reprezintă o mică parte din realitatea acestui 

segment important de activitate al academiei. 

În prezent, în paralel cu activitatea ireproşabilă a comisiei condusă de 

Acad.Dinu Antonescu ajutat de ceilalţi academicieni şi personalul tehnic, 

Academia de Ştiinţe Medicale se află în proces pentru infracţiunile săvârşite iar 

justiţia se dovedeşte a fi corectă, Academia de Ştiinţe Medicale câştigând în 

toate instanţele şi primind dreptate în acelaşi timp (de la organele de poliţie, 

procuratură, tribunal) şi apropiindu-se de sentinţele definitive care vor obliga la 

intrarea în legalitate şi recuperarea banilor folosiţi ilegal. O contribuţie majoră 

la acest dificil demers şi neonorant pentru cei ce l-au  generat şi-au adus 

academicienii Gh.Litarczek, Cristiana Glavce, Arion Constantin, cărora le 

mulţumim pentru aceasta. În acelaşi timp trebuie remarcată activitatea 

deosebit de laborioasă desfăşurată de Biroul Comisiei – academicienii Dinu 

Antonescu, Aurelia Cristea, Constantin Mircioiu. Din partea academiei de 

această activitate răspund Acad.Victor Voicu şi Acad.Mircea Ifrim  

16. Ne aflăm în situaţia de a fi făcut diligenţele impuse pentru a se reveni 

la normalitate în ceea ce priveşte transportul peste hotare al produselor 

biologice în U.E. care anterior era reglementat fiind obligatoriu avizul 

Academiei de Ştiinţe Medicale, fapt care s-a pierdut precum şi finanţarea,   

astfel încât nu poate fi un control asupra  posibilelor acte de bioterorism (în 

care transportul este esenţial) care devine o realitate a zilelor noastre.  
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S-au făcut demersurile necesare la Ministerul Finanţelor şi Direcţia 

Vămilor pentru intrarea în ordine a acestui aspect esenţial de prevenţie a 

bioterorismului. În acest context, un aport deosebit are Acad.Nicolae 

Manolescu şi Acad.Dorin Sarafoleanucare au realizat Fundaţia “Only one  

health” şi care are obiectiv major prevenirea bioterorismului precum şi 

profilaxia maladiilor şi în special a zoonozelor  ce constituie un substrat major al 

actelor de bioterorism. 

17. S-au început diligenţele pentru ca în planul de cercetare privind 

domeniul medicină, atât la nivelul Ministerului Cercetării cât şi al Ministerului 

Sănătăţii să se includă drept temă majoră de cercetare eficienţa diferitelor 

medicamente în corelaţie cu studii clinice respectiv de farmacologie clinică fapt 

ce este demarat şi coordonat de Acad.Victor Voicu. 

Până în prezent deşi comerţul cu medicamente se situează pe locul doi 

după cel cu arme urmat fiind de cel cu droguri în niciun plan de cercetare al 

autorităţilor române nu se găseşte această problematică majoră. 

La Centrul de Cercetări de pe lângă Spitalul Colentina, care funcţionează 

cu fonduri nerambursabile europene de 22 milioane € în anumite condiţii s-au 

început sub conducerea Acad.Victor Voicu, Acad.Constantin Mircioiu şi 

Prof.Dr.Gheorghe Dan cercetări în acest domeniu. 

Există şi neîmpliniri în activitatea Academiei de Ştiinţe Medicale legate în 

deosebi de unele neajunsuri a centrelor de cercetare de pe platform academiei, 

de nefinanţare a unor aspecte menţionate în acest raport,  de mai puţină 

preocupare a unora dintre noi pentru bunul mers al academiei , apărând uneori 

orgolii sau animozităţi nejustificate în raport cu ceea ce a gândit primul secretar 

permanent existent până la desfiinţarea Academiei de Ştiinţe Medicale în 1949 

respectiv marele Acad.D.Danielopolu. 

18. Prin iniţiativa  preşedintelui Aca.Irinel Popescu s-a trecut la 

elaborarea Anuarului Academiei de Ştiinţe Medicale şi a Enciclopediei 

Medicinei Româneşti de către un colectiv condus de Prof.Dr.Octavian Buda, 

şeful catedrei de istoria medicine de la Universitatea de Medicină şi 

Farmacie”Carol Davila” ajutat de Prof.Dr.Mihai Neagu, directorul Institutului 

Cultural Român din Freiburg, Germania. 

19. Actualizarea, conform ultimelor regulamente, intern şi de organizare 

şi funcţionare ale Academiei de Ştiinţe Medicale în lumina modificărilor 

legislative până în prezent. 
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Fundaţia Academiei de Medicină, ai cărei membri fondatori sunt toţi 

academicienii care au contribuit material la înfiinţarea ei şi au un aport 

deosebit la întreaga activitate a academiei, constitue un instrument eficient al 

Academiei de Ştiinţe Medicale în realizarea celor prezentate mai sus. 

Graţie contribuţiei  preşedintelui Acad.Irinel Popescu, fundaţia a 

dezvoltat relaţii şi cu alte fundaţii similare din străinătate precum Fundaţia 

“Brain Networking” din S.U.A. 

Prin toate activităţile întreprinse a întărit afirmarea academiei pe plan 

naţional şi internaţional 

Un merit deosebit în această activitate având Dl.Director Ioan Vlădulescu 

împreună cu colectivul său ajutat de secretariatul general. 

Privind acest punct vă solicităm aprobarea Dvs., deasemenea şi asupra 

execuţiilor bugetare atât ale Academiei de Ştiinţe Medicale cât şi al Fundaţiei 

Academiei de Medicină încheiate cu excedente fapt pentru care de asemenea, 

vă rugăm să vă exprimaţi adeziunea.  

În tot cursul acestui an am putut să asigurăm indemnizaţiile iar academia 

s-a afirmat la nivel legal oricărei alte academii cu tradiţie de pe mapamond.  

 

 

Secretar General al Academiei de Ştiinţe Medicale 

Secretar General al Fundaţiei Academia de Medicină 

Acad.Prof.Dr.Mircea Ifrim 


