Acad.Prof.Dr.Mircea IFRIM
Candidatură pentru Secretar General al Academiei de Ştiinţe Medicale
1.

Elemente din C.V. (recunoaştere internaţională şi naţională);

Activitatea mea a fost recunoscută internaţional în diferite publicaţii, dintre care citez: World Who´s who
Hall of Fame (I.B.J.Cambridge England CB23QP 1999); The First Five Hundred at the new millennium
(Redwood Books, Kermit Way BA14BPN England 2000); Asia/Pacific Who´s Who (2009 Rifacimento
International New Delhi; The Preeminent 500 (Bibliotheque World Wide U.S.A.-2011). The Encyclopedia
Intelligentsia, A compendium of Great Thinkers and Bright Minds of the 21st Century (in introductory World
Wide International Publishers – S.U.A. 2015).
Am promit Ordinul Naţional “Steaua României” în grad de Cavaler: “în semn de înaltă recunoştinţă şi
apreciere pentru activitatea rodnică şi prestigioasă pusă în slujba dezvoltării ştiinţei medicale, pentru afirmarea
cercetării româneşti pe plan international” (2014). Am primit Diploma de Excelență acordată de ministrul sănătății
pentru activitatea de trei decenii în Academia de Stiinte Medicale.

2.
Am realizat întregul program pe care vi l-am prezentat şi pentru care mi-aţi acordat votul la
Adunarea generală din 2011, după cum urmează:
- finanţarea Academiei de Ştiinţe Medicale şi obţinerea indemnizaţiei de academician, împreună cu academicienii
Victor Voicu, Mircea Beuran, Emanoil Ceauşu şi miniştrii Eugen Nicolăescu, Cosmin Mihnea Costoiu, senator
Dan Voiculescu (la intervenţia făcută acestuia de Acad.Irinel Popescu), senator Florian Popa;
- aducerea în cadrul academiei a Comisiei de Bioetică a Medicamentelor şi a Dispozitivelor Medicale, datorită căreia
există venituri proprii şi care au fost folosite exclusiv pentru bunul mers al activităţii precum: mape, tipăriturii,
plata avocaţilor pentru recuperarea de bunuri, plata cotizaţiei la FEAM de 6000 € anual unde academia are
onoarea de a avea ca vicepreşedinte pe Acad.Prof.Dr.Irinel Popescu. Faptul s-a realizat împreună cu
academicienii Victor Voicu, Dinu Antonescu, Aurelia Cristea, Constantin Mircioiu;
- organizarea aniversării a 80 ani de la înfiinţarea academiei la iniţiativa preşedintelui, Acad.Irinel Popescu, la care
subsemnatul am iniţiat şi realizat mape, tipăriturii, medalia aniversară şi istoricul academiei cu ajutorul
academicienilor Ioan Lascăr, Aurel Ardelean şi Prof.Octavian Buda.
- realizarea, împreună cu Colegiul Medicilor a Revistei Modern Medicine, al cărei preşedinte de bord editorial este
Stefan Hell, laureat al premiului Nobel şi se află în prezent în Index Copernicus, EBSCO, şi categoria B+ de la
CNCS, având totodată 12 prestigioşi profesori externi în bordul editorial urmând în maxim 3-6 luni să fie cotată
ISI, demersurile începând. Am realizat acest fapt împreună cu academicienii Ioan Lascăr, Aurel Ardelean şi
Conf.Dr.Checheriţă Alexandru.
- am introdus academia în Federaţia Internaţională a Academiilor de Medicină (IAMP) fiind deja finanţaţi cu un
program de profilaxie de 3000 €. Am fost ajutat de ambasadorul în Malaiezia, Petru Petra;
- am obţinut pentru prima oară un Plan sectorial de cercetare al Ministerului Sănătăţii atribuit Academiei de Ştiinţe
Medicale cu ajutorul academicienilor Virgil Păunescu, Dan Enescu, Mircea Beuran;
- am condus operativ şi realizat funcţionalitatea Fundaţia Academia de Medicină care lucrează în totalitate în
beneficiul academiei, academicienii fiind membrii fondatori din anul 2009 iar unii din anul 2011.
- obţinerea spaţiului academiei de la Spitalul Colentina şi a comodatului definitiv la Spitalul Colţea. Am realizat
aceasta împreună cu ajutorul Acad.Sorin Oprescu, Prof.Sorin Ţiplica şi Dr.Bogdan Andreescu;

- am obţinut aprobarea H.G.nr.877 privind o mai bună funcţionare a Academiei de Ştiinţe Medicale cu ajutorul
Acad.Mircea Beuran şi a Secretarul general al Guvernului Ioan Moraru;
- salvarea Institutului “I.Cantacuzino” cu ajutorul întregii Adunării generale a A.S.M. şi a Avocatului Poporului,
Prof.Dr.Gheorghe Iancu şi adjuncul sau Ion Oprea;
- am realizat şi coordonat împreună cu Acad.Gheorghe Mihalaş site-ul A.S.M.
- în perioada acestor 4 ani am implementat art.15, aliniat 1 din Legea 264/2004 şi art.5, punct 4 din H.G.877/2013,
graţie cărora medicii nu sunt academicieni de mâna a doua şi din în ce mai mulţi membri ai A.S.M. cunosc că au
titlul de academicieni, menţionând acest fapt pe cărţile de vizită, în corespondenţe, etc.

3.

Obiectivele principale ce mi le propun a le realiza în următoarea legislatură:

- mărirea indemnizaţiei academicienilor din venituri proprii pentru a nu primi mai puţin decât la alte academii;
- obţinerea de indemnizaţii pentru academicienii membri corespondenţi şi membri de onoare;
- implementarea, prin centrele de cercetare înfiinţate, a 5 proiecte de cercetare cu fonduri nerambursabile de la
Uniunea Europeană;
- fiinanţarea cu îndeplinirea obligaţiilor a Centrului de Cercetări ”Colentina” pentru care U.E. a acordat fonduri
nerambursabile de 32 mil. €;
- împreună cu Fundaţia “Only one health” şi colaborarea cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice să realizez un
proiect european din care să beneficieze, precum şi din celelalte menţionate, cât mai mulţi membri ai academiei;
- obţinerea prin retrocedare a bunurilor naţionalizate în 1949 când academia a fost desfiinţată. În acest context vom
avea o clădire proprie în centrul Bucureştiului cu toate facilităţile necesare unei academii (birouri, amfiteatru,
etc.) precum au toate academiile de medicină din lume. Demersurile au fost începute pe cale judecătorească şi
urmează să fie finalizate.

