
IN MEMORIAM 
Academician Profesor universitar Dr. Honoris Causa 

MIRCEA IFRIM  
(4 mai 1939 - 22 martie 2020) 

 

Cu mare regret anunţăm trecerea în nefiinţă a uneia dintre 
personalităţile ştiinţifice a României, Academician Profesor universitar 
dr. Mircea Ifrim. Medic, Anatomist, Antropolog, Acad. Mircea Ifrim a 
fost o personalitate marcantă în domeniul medicinei şi antropologiei 
din România.  

 

Preşedinte şi Secretar general al Academiei de Ştiinţe Medicale 
din România, Decan al Facultății de Medicina din Oradea, Director 
general adjunct al Institutul de Ştiinţe ale Vieţii Universităţii de Vest 
„Vasile Goldiş” din Arad, Prorector al Universității „Vasile Goldiş” din 

Arad doctor în filozofie al Academiei Internaţionale de Medicină „Albert Schweitzer”; Deputat în 
Parlamentul României în perioada 2000-2004, iar în perioada 2004-2008, Presedinte al Comisiei pentru 
Sănătate și Familie a Camerei Deputaților. 
A avut 60 de propuneri legislative dintre care 16 au fost promulgate ca legi. 

Între 1956-1962, a urmat Facultatea de Medicină IMF „Carol Davila” Bucureşti, finalizată cu media 
10, şef de promoţie; 1971, doctor în Ştiinţe Medicale. A urmat, prin concurs, întreaga ierarhie universitară 
- de la asistent, şef lucrări, conferenţiar, devenind profesor în 1990. În paralel, a desfăşurat o intensă 
activitate socială ocupând diferite demnităţi de stat: 1990-1992: consilier al Ministrului Învăţământului; 
1992-1994: consilier guvernamental, 1994-1997: Secretar de Stat pentru UNESCO, 1996-2000: 
Vicepreşedinte al Conferinţei Mondiale UNESCO pentru Educaţie; 2000-2008:  Preşedinte al Comisiei de 
Sănătate a Camerei Deputaţilor, din 2008 - consilier parlamentar. A publicat 27 monografii; 108 articole 
ştiinţifice din care 14 cotate ISI, „Atlas de Anatomie” tradus în engleză, chineză, vietnameză (3 vol.), 
„Morfologia şi patologia ţesutului conjunctiv”, Ed. Medicală, 1989 - „Antropologia”, Ed. Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Atlas de Anatomie clinică şi Topografică (2009), etc. 

În  1988 a primit Premiul Academiei Române „Victor Babeş”; 1992 - Diploma de Excelenţă pentru 
cercetări în domeniul selecţiei în sport pe bază genetică; Ordinul Internaţional de Merit - IBC - Cambridge, 
Anglia; Ordinul Naţional ”Steaua României” în grad de Cavaler (2014). Doctor Honoris Causa al 
Universităţilor de Medicină din Beijing, Sao Paolo, Taipei, Asia University, Tai - Tsung, ş.a. 

A fost membru a numeroase scoietăţi savante precum: 2001 - Academia de Ştiinţă şi Cultură a 
Braziliei; 2001 - prezidiul Academiei de Medicină a Poloniei; 2002 - membru de onoare a Societăţii 
Americane de Anatomie; 2002 - Prezidiul Academiei Internaţionale de Medicină „Albert Schweitzer” 
prezidiu format din 16 personalităţi dintre care şase laureaţi ai Premiului Nobel; 2002 - Academia 
Internaţionale de Medicină Tradiţională; 2002 - Director General Adjunct IBC Cambridge, Anglia; 2003 - 
Academia de Medicină a Braziliei; 2004 - Academia Diplomatica din Londra; 2005 - Academia de Chirurgie 
Estetică a Americii Latine; 2006 - Academia de Ştiinţă a Senegalului; 2006 -membru de onoare al Societăţii 
Italiene de Anatomie; 2006 - Guvernator Adjunct pentru Europa ABI - SUA; 2007 - Academia Oamenilor de 
Ştiinţă din România; 2007 - membru al Consiliului Director al Societăţii Internaţionale de Medicină 
Tradiţională cu sediul la Tokyo.  

A avut contribuţii ştiinţifice remarcabile în studiul mucopolizaharidelor, a bolilor de colagen şi a 
malformaţiilor congenitale, în etiologia şi patologia acestora.  

A avut o contribuţie esenţială la dezvoltarea Academiei de Ştiinţe Medicale, în spiritul secretarului 
perpetuu al instituţiei, Daniel Danielopolu din anul 1935. A repus în 2004, drepturile din 1935 ale Academiei 
de Medicină, prin elaborarea şi promovarea Legii nr.264/2004 pe care a iniţiat-o. Din 2007 a reuşit 
refinanţarea Academiei de Ştiinţe Medicale, ca o recunoaştere firească a elitei medicinei româneşti. În 
2012, a readus în cadrul ASM, Comisia Naţională de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
şi s-a implicat în crearea unei structuri sectoriale de cercetare, interdisciplinare a acestei instituţii. A adunat 
personalităţi medicale în jurul său, în numele unor idealuri academice de promovare a valorilor medicinei 
româneşti şi a format şi condus colective de cercetare, creând o şcoală antropologică reprezentativă.  

Academia de Științe Medicale își exprimă profunda durere la trecerea în neființă a unei 
personalități de prim rang, care lasă un gol important în medicina românească. 


