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TRATATUL DE ANTROPOLOGIE medicală, 
morfo-funcţională, motrică, culturală şi metapsi-
hologică, ediţia a II-a revizuită şi completată, reali-
zat sub redacţia Acad. Prof. DrHC. Dr. Mircea 
IFRIM, Secretar General al Academiei de Ştiinţe 
Medicale, a fost tipărit în Editura Academiei de Şti-
inţe Medicale, Bucureşti, 2015.  

Editorul înscrie un eveniment editorial de marcă 
în bio-medicină şi antropologie, un tratat românesc 
în premieră internaţională în domeniu, o carte eve-
niment de progres şi viziune ştiinţifică transdisci-
plinară.

Acad. Prof. DrHC. Dr. Mircea IFRIM este o 
personalitate binecunoscută pe plan naţional şi 
internaţional în anatomie şi antropologie, biolo-
gie şi morfologie, ştiinţă şi medicină. Creator de 
Şcoală Medicală Românească în 4 (patru) centre 
universitare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Oradea, Arad, 
remarcabil om de ştiinţă: Director general adjunct 
al Institutului de Ştiinţe ale Vieţii, Universitatea de 

Vest Vasile Goldiş din Arad, este în acelaşi timp şi 
un om de cultură enciclopedică, politică a ştiinţei şi 
management academic: UNESCO, Parlamentul 
României şi renaşterea Academiei de Ştiinţe Medi-
cale din ţara noastră.

Moralitatea şi respectul, ţinuta academică şi 
excelenţa editorului Mircea IFRIM este de-
monstrată dintr-un început prin faptul grăitor de a 
Dedica această lucrare în semn de omagiu profeso-
rilor mei Conf. Dr. Eugen FLORU, Acad. Prof. Dr. 
Ştefan M. MILCU, Prof. Dr. I. Th. RIGA, Acad. 
Prof. Dr. B. MENCKES, Acad. Prof. Dr. Victor 
PREDA, personalităţi de referinţă ale medicinei 
româneşti şi internaţionale, trecuţi în nefiinţă, că-
rora le datorez formarea mea în antropologie.

Tratatul marca Mircea IFRIM, publicat în 
format academic (A4) are o Prefaţă la prima ediţie 
de Acad. Prof. Dr. Şt. MILCU, un Cuvânt înainte şi 
o Postfaţă de Acad. Prof. Dr HC. Dr. Mircea 
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IFRIM, cuprinde 14 Capitole cu 40 subcapitole, Bi-
bliografie selectivă şi un total de 600 de pagini.

Cuprinsul relevă viziunea Tratatului în multi- şi 
inter-disciplinaritate:

Cap. 1. Fundamentarea medicală a antropologi-
ei româneşti.

Cap. 2. Obiectivele antropologiei medicale mor-
fofuncţionale, motrice, culturale şi metapsihologice.

Cap. 3. Ontogeneza umană.
Cap. 4. Organismul uman privit prin prisma unei 

analize integrative, sistemice şi evolutive.
Cap. 5. Interrelaţii genotipice şi paratipice cu 

importanţă în interpretarea tipului costituţional. 
Aplicaţii în medicină şi în sport.

Cap. 6. Metodologie şi tehnologie de investiga-
ţie antropologică şi genetică.

Cap. 7. Corpul uman privit ca sistem antropolo-
gic motric, biomecanic. Baza medicinei osteopate.

Cap. 8. Determinarea antropologică şi genetică 
a unor caractere cu semnificaţie majoră în obţine-
rea performanţei.

Cap. 9. Unele aspecte antropologice şi genetice 
privind selecţia sportivă.

Cap. 10. Antropologia – domeniu de referinţă 
între biologie şi filosofie.

Cap. 11. Interpretarea antropologică a medicinei 
dentare din paleolitic până în epoca modernă.

Cap. 12. Elemente de antropologie culturală.
Cap. 13. Noţiuni de antropologie metapsiho-lo-

gică.
Cap. 14. Bibliografie selectivă.

Omul ca fiinţă bio-psiho-socială este analizat 
şi definit în perspectivă evolutivă filogenetică-on-
togenetică (ciclurile vieţii), creştere şi dezvoltare – 
de la embrion-făt la nou-născut, copil, adolescent, 
adult, vârstnic, ca manifestare în structură-funcţie, 
de la genom la tipologia constituţională, somato-
funcţională, motrice, nervoasă, psihică, ca bio-me-
canică osteo-articulară-musculară (cu lanţuri cine-
matice şi medicină osteopată), de la normalitate, 
tipuri şi variaţie la rezistenţă, efort, medicină spor-

tivă, multidimensional (viaţă social-umană, cultu-
rală şi psiho-spirituală).

Complexitatea fenomenului om este investiga-
tă într-un sistem complementar analitic-sintetic, 
spaţiu-timp, ansamblu de substanţă-energie-infor-
maţie, structurat în multi-niveluri cu pluri-funcţio-
nalităţi, care, supra-integrat, realizează acest Tratat 
original de antropologie şi medicină holistică.

În cunoaşterea umană, antropologia metapsi-
hologică (denumită de Charles RICHET, laureat 
Nobel pentru Medicină) întregeşte în adevăr şi ma-
nifestare fenomenul om: cele 7 (şapte) stări ale ma-
teriei fizice (solidă, lichidă, gazoasă, eterică, super-
eterică, atomică şi sub-atomică), care funcţionează 
în corpul fizic, eteric, astral, mental, spiritual. 
Astfel, biologia interferează cu filosofia, realizând 
o complementaritate între materialism şi idealism, 
între ştiintă şi religie.

Tratatul de Antropologie trebuie citit, analizat, 
gândit şi înţeles în mai multe registre de cunoaşte-
re: de la cel bio-medical, la psihologie-sociologie-
progres, şi în final la cel filosofic-metapsihologic şi 
spiritual.

În baza calităţilor evidenţiate, recomandăm 
tratatul ca un act de învăţătură, educaţie trans-
disciplinară şi devenire culturală.

TRATATUL de ANTROPOLOGIE – carte-
eveniment – devine o carte formatoare, care supra-
specializează biologul – medicul – antropologul în 
cunoaşterea fiinţei umane în dimensiune evolutivă: 
biologică-psihologică, comportamentală-socială-cul-
turală-ecologică-spirituală, prin construcţia-recon-
strucţia-progresul substanţei (anorganice-organice-
macro-moleculare) – energiei (electromagnetice-chi-
mice-biocâmp) – informaţiei (cod genetic-cuvânt-
limbaj-sistem semnalizare).

Valoarea practică a tratatului relevă utilizarea 
lui ca manual în practica de specializare bio-medi-
cală-antropologică, ca suport de predare universi-
tară/post-universitară (educaţie medicală continuă, 
educaţia adultului), ca instrument ştiinţific de cu-
noaştere, aprofundare, cercetare şi progres.
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