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Academia de Științe Medicale a fost înființată în anul 1935 prin
Legea nr.91, aprobată de Senat și Camera Deputaților iar apoi
promulgată prin Decretul Regal nr. 176/1935 [1]. Acest fapt a
fost posibil datorită eforturilor făcute de Academician Daniel
Danielopolu, care a devenit Secretar Permanent al Academiei
până în anul 1948, când a fost desființată de regimul comunist.
In anul 1969, prin Decret al Consiliului de Stat nr. 590, a fost
reînființată de către regimul comunist, având atribuții scăzute în
comparație cu legea promulgată de Acad. Daniel Danielopolu.
După 1989 Academia de Științe Medicale a fost reorganizată
de Academician Stefan Milcu, în calitate de Președinte al
acesteia, iar în anul 2004 prin Legea nr. 264 s-a restabilit situația
din anul 1935 și actualmente funcționează pe baza acestei legi
și a Statutului aprobat prin H.G.nr.1665/2004 [2].
Academia are un număr fix de 190 membri titulari, 41 de
membri corespondenți și membri de onoare din țară și
străinătate. Menționam că în tot timpul existenței sale, Academia
de Științe Medicale a constituit un for de consacrare și de
activitate în domeniul cercetării medicale, neprimind niciodată în
rândul membrilor săi personalități politice ale diferitelor timpuri.
Pe lângă Academia de Științe Medicale funcționează Fundația
Academiei de Medicină, Editura Academiei de Științe Medicale
și este tipărit cu regularitate Buletinul Academiei de Științe
Medicale.
Conform Legii 264/16 iunie 2004, Academia de Științe
Medicale este instituția publica de interes național în domeniul
cercetării științifice medicale si farmaceutice, de consacrare
academica, cu personalitate juridica, aflata în subordinea
Ministerului Sănătății.
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Scurt istoric al Filialei Timișoara a ASM
Activitatea ASM se desfășoară în cadrul secțiilor de
specialitate și în cadrul filialelor teritoriale, înființate în localitățile
cu minimum 10 membri.
După 1989, în Timișoara eforturile de revigorare a activității
academice în domeniul științelor medicale au fost coordonate de
acad. Pius Brânzeu care, prin numeroase adrese și întâlniri
directe cu conducerea centrală a ASM a propus o serie de
personalități marcante din medicina timișoreană să devină
membri ai ASM. La începutul anului 1994 erau 6 membri ai ASM,
iar în sesiunea din aprilie 1994, încă 7 timișoreni sunt primiți în
ASM (3 titulari, 2 membri corespondenți și 2 membri de onoare).
Astfel, fiind îndeplinite criteriile de înființare a unei filiale, în data
de 30 iunie 1994 are loc ședința de înființare a acestei filiale,
ședință la care a participat și acad. Ștefan Milcu, președintele de
atunci al ASM. Este aleasă atunci conducerea filialei: acad. Pius
Brânzeu ca președinte de onoare, prof. dr. Gheorghe Băcanu –
președinte și prof. dr. Gheorghe Ioan Mihalaș – secretar. Ulterior
numărul membrilor crește iar filiala devine un adevărat forum al
activității de cercetare medicală.
De-a lungul celor 25 ani de existență, filiala a organizat 56
sesiuni de comunicări științifice având deseori invitați
personalități de marcă din țară sau străinătate. Printre activitățile
membrilor filialei putem aminti și coordonarea unor centre de
cercetare de pe platforma ASM. Filiala Timișoara a ASM are încă
din primii săi ani de activitate o pagină de internet găzduită cu
generozitate de către Universitatea de Medicină și Farmacie
Victor Babeș [3]. Activitatea filialei a fost remarcată și la nivel
central, fiind apreciată ca cea mai activă filială din țară.
Actualmente filiala numără 24 de membri: 15 membri titulari, 4
membri corespondenți și 5 membri de onoare, fiind condusă de
prof.dr. Margit Șerban – președinte, prof.dr. G.I.Mihalaș –
vicepreședinte și prof.dr. Petru Matusz – secretar. Din păcate, în
această perioadă ne-au părăsit 14 colegi, personalități care șiau pus amprenta pe domeniul lor de cercetare, mulți dintre ei
fiind încă deseori citați în literatura de specialitate.
Sesiunea jubiliară pe care o organizăm dorește nu doar să
marcheze un sfert de veac de activitate, nu doar să evidențieze
„academia” ca for de consacrare, ci și să privească în viitor,
cercetarea actuală fiind interdisciplinară și reunind experiența și
spiritul enciclopedist al generațiilor mai vechi cu spiritul practic și
îndemânările tehnice ale generațiilor tinere, toate puse în slujba
cauzei nobile căreia ne-am dăruit – sănătatea omului.
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In Memoriam

Membrii filialei Timișoara a ASM
Membri titulari

Acad. Pius Brânzeu
Președinte de onoare, 1994-2002
Pius BRÂNZEU
1911-2002

Vladimir TOPCIU
1918-2003

Mircea ANCUȘA
1915-2005

Prof.Dr. Gheorghe BĂCANU
Președinte, 1994 - 2005
Petru DRĂGAN
1932-2007

Ceza DEUTSCH
1928-2010

Gheorghe MOISE
1923-2012

Prof.Dr. Margit Șerban
Președinte, din 2015

Mihai DRAGOMIRESCU
1929-2013

Stefan SANDOR
1927-2015

Virgil NICULESCU
1939-2014

Zeno SIMON
1935-2015

Const. CALOGHERA
1925-2015

GheorgheGLUHOVSCHI
1940-2017

Un pios și
respectuos omagiu!

Francisc SCHNEIDER
1933-2017

Ioan MUNTEANU
1938-2018

O nostalgică
aducere aminte.

Prof.Dr. Gheorghe Ioan MIHALAȘ
Vicepreședinte, Secretar 1994-2015

Prof.Dr. Petru MATUSZ
Secretar, din 2015

Prof.Dr. Virgil PĂUNESCU
Vicepreședinte al ASM, din 2016

Prof. dr. Băcanu Gheorghe, diabet, boli metabollice, 1992,
Președinte filială 1994-2005
Prof. dr. Cristescu Alexandru, fiziopatologie, 1996
Prof. dr. Drăgulescu Iosif Stefan, cardiologie, 1994,
m.o. Academia Română 2019
Prof. dr. Fluture Vladimir, chirurgie, 1994
Prof. dr. Luca Constantin, cardiologie, 1996
Prof. dr. Matusz Petru chirurgie plastică, anatomie, 2013
Secretar filială
Prof. dr. Mihalaș Gheorghe-Ioan, biofizică, inform.med.1994
VP Secția Cercet. Biomed., secretar 1994-2015, VP filială
Prof. dr. Păunescu Virgil, imunologie, 2008
Vice-presedinte al ASM
Prof. dr. Poenaru Dan, ortopedie, 1996
Prof. dr. Romoșan Ioan, medicină internă, nefrologie, 1996
Prof. dr. Șerban Margit, pediatrie, 1996
Președinte filială, 2005-prezent
Prof. dr. Șerban Viorel medicină internă, diabetologie, 2008
Prof. dr. Sporea Ioan med. internă, gastroenterologie, 2013
Prof. dr. Vermesan Horia, ortopedie, 2008
Prof. dr. Vladescu Cristian, sănătate publica, 2013
Membri corespondenți
Prof. dr. Branea Ioan m.c. cardiologie, 1998
Prof. dr. Ionac Mihai m.c. microchirurgie, 2013
Prof. dr. Lazăr Fulger Octavian m.c. chirurgie, 2017
Prof. dr. Lighezan Daniel Florin m.c. cardiologie, 2017
Membri de onoare
Prof. dr. Lăzărescu Mircea m.o. psihiatrie, 1994
VP filială 1996-2016
Prof. dr. Ioniță Hortenzia m.o. hematologie, 2013
Prof. dr. Matcău Liviu m.o. neurologie, 2017
Prof. dr. Ursoniu Constantin m.o. igienă, sănătate publ. 2013
Prof. dr. Zosin Ioana m.o. endocrinologie, 2013

