
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași susține înființarea unei 
reţele naţionale de spitale universitare 
 
Universitățile de Medicină și Farmacie tradiționale, unite într-o voce comună în Alianța G6-
UMF, au subliniat, săptămâna trecută, la Guvern, necesitatea creării unei rețele naționale de 
spitale universitare. Această idee este susținută de rectorul Universităţii de Medicină și 
Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, care a argumentat că o 
astfel de rețea ar avea numeroase beneficii atât pentru pacienți, cât și pentru sistemul de 
sănătate în ansamblu. „În ultimii ani, sistemul medical din România a suferit numeroase 
schimbări și reforme, dar încă există multe probleme care trebuie abordate și rezolvate. Una 
dintre aceste probleme este lipsa spitalelor universitare în România, o situație care se 
deosebește de cea din alte țări europene, unde spitalele universitare sunt considerate cele 
mai importante centre medicale, de înaltă calitate. Un argument puternic în sprijinul acestei 
afirmații: în clasificarea mondială a spitalelor - World's Best Hospitals 2022, primele 25 de 
spitale din Europa sunt universitare”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul 
UMF Iași. 
 
Aceste spitale sunt afiliate universităților și sunt implicate în cercetare și educație medicală, 
pe lângă furnizarea de servicii medicale de înaltă calitate. „Spitalele universitare sunt dotate 
cu echipamente moderne, dispun de resurse financiare și tehnologice pentru cercetare și 
inovare, precum și de personal medical bine pregătit și specializat în diferite domenii. 
Pacienții care sunt tratați într-un spital universitar beneficiază de îngrijirea unui personal 
medical bine pregătit, care are o experiență vastă în tratarea diferitelor afecțiuni”, explică 
rectorul UMF Iași. 
 
Preluarea Spitalului CFR din Iași și transformarea lui într-un spital universitar reprezintă o 
oportunitate importantă pentru UMF Iași și pentru întreaga comunitate din regiune. 
„Odată cu transformarea spitalului CFR într-un spital universitar, se poate beneficia de 
resursele și expertiza profesorilor și cercetătorilor din cadrul Universității ceea ce ar contribui 
la îmbunătățirea actului medical. În al doilea rând, un astfel de spital ar putea servi ca centru 
de cercetare medicală, oferind oportunități pentru cercetători să investigheze și să dezvolte 
noi tratamente și tehnologii medicale. De asemenea, acesta ar putea fi utilizat pentru 
formarea studenților și a personalului medical, permițându-le să dobândească experiență 
practică într-un mediu medical avansat și modern”, a subliniat prof. univ. dr. Viorel 
Scripcariu, rectorul UMF Iași. 


