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Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, decorată cu 

„Ordinul Meritul pentru Învățământ” în grad de Mare Ofițer 

 

Cu ocazia Zilei Naționale a României, Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași i-a 

fost conferit de către Președintele României „Ordinul Meritul pentru Învățământ” în grad de Mare Ofițer. 

Înalta distincție a fost oferită în semn de apreciere „pentru rezultatele de excepție obținute în 

formarea intelectuală și umană a tinerelor generații, precum și în procesul de cercetare științifică, 

remarcându-se ca model de excelență în învățământul superior românesc și contribuind, pe această 

cale, la ridicarea prestigiului comunităților locale și naționale”. Distincția a fost înmânată rectorului 

UMF Iași, prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, de către președintele României, domnul Klaus Iohannis, în cadrul 

unei ceremonii care a avut loc vineri, 29 noiembrie, la Palatul Cotroceni.  

„În urmă cu o lună, primeam decorația regală «Nihil Sine Deo», iar astăzi Universității de Medicină și 

Farmacie «Grigore T. Popa» din Iași îi este conferită înalta distincție «Ordinul Meritul pentru 

Învățământ» în grad de Mare Ofițer. Mă bucur enorm că eforturile noastre, ale conducerii, cadrelor 

didactice, studenților și personalului administrativ – de fapt ale întregii familii UMF Iași, sunt 

recunoscute și apreciate la cel mai înalt nivel nivel, că reprezentăm un «model de excelență în 

învățământul superior românesc»”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.  

În cadrul aceleiași festivității au fost premiate și decorate mai multe personalități ale României, dar și alte 

două universități: Universitatea de Vest din Timișoara a primit ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de 

Ofițer, iar Universitatea Lucian Blaga din Sibiu - ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de cavaler. 
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Ordinul Meritul pentru Învățământ este o decorație care se poate acorda cetățenilor români sau străini, 

personal didactic, de cercetare științifică și alte categorii de personal, care au merite deosebite în 

dezvoltarea învățământului de diferite tipuri, niveluri și forme de organizare și în cercetarea științifică sau 

au contribuit la strângerea legăturilor dintre instituțiile de învățământ din străinătate și cele din România. 

Instituțiile și unitățile de învățământ de prestigiu din țară sau din străinătate, care au o vechime de cel 

puțin 50 de ani, pot fi decorate, în mod excepțional, cu Ordinul Meritul pentru Învățământ. Ordinul Meritul 

pentru Învățământ cuprinde 4 grade. Ierarhia în ordine descrescătoare este următoarea: Mare Ofițer, 

Comandor, Ofițer și Cavaler. 

 

 

*** 
 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a fost fondată în 1879, fiind una dintre cele mai vechi instituții de învățământ 

superior din România. UMF Iași face parte din Grupul celor 12 Universități de Educație și Cercetare Avansată. Cele patru facultăți – Facultatea de 

Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie și Facultatea de Bioinginerie Medicală – sunt acreditate de Asociația Română de 

Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) iar managementul educațional instituțional este certificat de forul european de evaluare 

European University Association (EUA) - Institutional Evaluation Programme (IEP), de Consiliul Internațional al Decanilor Facultăților de Medicină 

de Expresie Franceză (CIDMEF) și de Confederaţiei Decanilor Facultăţilor de Medicină Dentară de Expresie Total sau Parţial Franceză (CIDCDF). 

Dintre cei 11.455 de studenți, masteranzi, doctoranzi și rezidenți ai săi (8.821 studenți, 332 masteranzi, 368 doctoranzi și 2.321 rezidenți), 2.573 provin 

din 50 de țări altele decât România.  

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași este cotată în topurile Times Higher Education World University Rankings, Times Higher 

Education New Europe, U Multirank, URAP (University Ranking by Academic Performance), Shanghai ARWU (Academic Ranking of World 

Universities) 


