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Raport de activitate al Academiei de Ştiinţe Medicale
în perioada 9 noiembrie 2012 – 21 noiembrie 2013
(SINTEZĂ)
1. S-au organizat Comisiile de specialitate ale Academiei de Ştiinţe Medicale
care au prezentat în majoritatea lor rapoarte de activitate conţinând principalele
realizări pe domenii şi propuneri atât pentru optimizarea activităţi lor cât şi
pentru legislaţia de sănătate, aceestea din urmă fiind înaintate Ministerului
Sănătăţii.
Dintr-un număr de 46 comisii formate, activitate efectivă au desfăşurat un
număr de 25.
Menţionăm în mod deosebit Comisia de Medicină Alternativă care a
desfăşurat o activitate meritorie culminând cu Congresul ce a avut loc la
7.11.2013, 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 Medicină Alternativă, Comisia de Nutriţie şi Profilaxie a Bolilor
Metabolice, Comisia de Medicină Dentară, Comisia de Pneumoftiziologie, etc.
2. Au fost reorganizate Centrele care constituie Platforma de cercetare a
Academiei de Ştiinţe Medicale în număr de 65, fiecare centru având un
coordonator desemnat din rândul membrilor academiei sau specialişti de renume
din domeniu. 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 s-a desfăşurat o reală activitate de cercetare în acord cu
obiectivele prioritare ale politicii de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii.

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 (coordinator 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). Acesta
gestionează un program de cercetare cu fonduri nerambursabile de la U.E. în
valoare de peste 22 milioane euro şi având în vedere răspunderea ce revine s-a
format un consiliu ştiinţific din care fac parte distinse personalităţi ale Academiei
de Ştiinţe Medicale menţionate mai sus.
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 ( Congresul de
Boli Contagioase, Medicină Alternativă, Aniversare Institui Cantacuzino, etc.).
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.
(Mariana Aşchie, Nicolae Baltă, Horia Vermeşan, etc.).
5. S-a strâns colaborarea cu Colegiul Medicilor (preşedinte-Ioan Lascăr),
urmând ca spre sfârşitul anului să apară prima publicaţie comună online şi apoi
tipărită, luând în anul ce urmează măsurile pentru îndeplinirea condiţiilor de a
intra în publicaţiile care au baze de date internaţionale (ISI, Copernicus, ets.).
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.).
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 public 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 elaborate H.G. în acest sens.
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9. S-au aprobate propunerile de modificare ale statutului prin H.G.,
propuneri ce au fost votate în adunarea generală trecută.
10. S-a obţinut finanţarea integrală a Academiei de Ştiinţe Medicale de la
bugetul Ministerlui Sănătăţii astfel încât fiecare academician, membru titular,
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
rind ca o recunoaştere a muncii ce o desfăşoară precum a rezultat din punctele 19 ale raportului. Rugăm toate comisiile şi toate centrele de cercetare să îşi
îndeplinească sarcinile ce le revin sub îndrumarea directă a filialelor.
11. 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.
şi este în stadiu de final primirea A.S.M. în cadrul Federaţiei Internaţionale a
Academiilor de Medicină, etc.
12. S-a obţinut ca A.S.M. să fie recunoscută de U.E. ca instituţie publică ce
poate accesa programe conduse sau cu participarea membrilor săi.
13. Toate aceste realizări s-au făcut în condiţiile nefinanţării de la bugetul
de stat, începând din septembrie 2010 până în septembrie 2013, Academia de
Ştiinţe Medicale folosind alte rezerve fapt ce a impus eforturi deosebite din
partea sectorului economic (dir.ec.Ioan Vlădulescu şi colaboratorii).
14. Toate aceste realizări au fost posibile graţie unor personalităţii care au
înţeles faptul că Academia de Ştiinţe Medicale este forul supreme al medicinii
româneşti, membrii ei constituind elita medicală fapt ce reprezintă o funcţionare
absolut la fel ca în toate ţările democratice civilizate.
Dintre aceste personalităţi cităm pe Eugen Nicolăescu - ministrul sănătăţii,
Liviu Voinea - ministru delegat pentru buget, Ion Moraru - secretar general al
guvernului, Cosmin Mihnea Costoiu - ministru delegat pentru învăţământ
superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, Dan Voiculescu – fost
senator, Anghel Stanciu – deputat.
3

15. 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, liniile de producţie şi cercetare, institut
prestigios recunoscut internaţional.
Acest demers a dat rezultate graţie eforturilor făcute de ministrul
sănătăţii, Eugen Nicolăescu, care a găsit fonduri pentru a finanţa linia de
producţie de vaccin antigripal a Institutului Cantacuzino.
În viitor vom continua pe linia eforturilor necesare pentru a îndeplini toate
atribuţiile ce ne revin conform legii 264/2004, realizând şi ceea ce nu am reuşit
până acum dar am pregătit toate premizele necesare ca spre exemplu
funcţionalitatea Comisiei Naţionale de Etică conform Ordinului Ministrului
Sănătăţii nr.430/3.04.2012 şi a regulamentului A.S.M. pentru această comisie,
votat în adunarea general din 2012.
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