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Stimate Domnule Profesor Irinel Popescu, 

Stimaţi Colegi,  

Stimați Invitați, 

Doamnelor şi domnilor,  

 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați trăiește astăzi, aici, un moment festiv, 

extrem de onorant și emoționant prin conferirea înaltului titlu academic de doctor 

honoris causa unei personalități de excepție a comunității științifice și medicale 

naționale și internaționale, Domnului Profesor Doctor Irinel Popescu, membru 

corespondent al Academiei Române, președinte al Academiei Române de Științe 

Medicale, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România, profesor 

la Universitatea „Titu Maiorescu” din București, director al „Centrului de Boli 

Digestive și Transplant Hepatic” din cadrul Institutului Clinic Fundeni din București. 

Propunerea Consiliul Facultății de Medicină si Farmacie de acordare a titlului 

academic de doctor honoris causa al Universității „Dunărea de Jos” din Galați 

domnului profesor doctor Irinel Popescu, aprobată de Senatului universitar în data de 

13 mai 2019, a fost urmarea firească a recunoașterii înaltei valori profesionale a 

domnului Irinel Popescu, apreciată ca atare atât la nivel național cât și internațional. 

Pe de altă parte, propunerea este indisolubil legată de aportul unic și extraordinar pe 

care domnia sa l-a adus medicinei românești prin realizarea primului transplant 

hepatic în țara noastră în anul 2000 și coordonarea exemplară a „Centrului de Boli 

Digestive și Transplant Hepatic” în următorii ani, cu rezultate excepționale, 

recunoscute la nivel mondial. 

Domnul Irinel Popescu s-a născut la data de 22 aprilie 1953 la Filiași, a urmat 

Facultatea de Medicină la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din 

București, pe care a absolvit-o în 1977 cu media 9.98, și a fost primul clasat la 

„Concursul de internat în specialități Chirurgicale”. În 1983 devine medic specialist 

chirurgie generală, în 1990, medic primar chirurgie generală și doctor în științe 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_de_Medicin%C4%83_%C8%99i_Farmacie_Carol_Davila_din_Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_de_Medicin%C4%83_%C8%99i_Farmacie_Carol_Davila_din_Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/1977
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medicale, având titlui tezei de doctorat „Ulcerațiile acute gastrice hemoragice - 

studiul clinico-patologic a 340 de cazuri” sub coordonarea renumitului Profesor Dr. 

Dan Setlacec.  

Între anii 1989 și 2000, domnul profesor a urmat numeroase stagii de pregătire 

postuniversitară în chirurgie și transplant hepatic în cele mai prestigioase centre 

medicale din lume: Spitalul Charite Berlin (Germania), Spitalul Paul Brousse Paris 

(Franţa), Liver Transplantation Department - University of Pittsburg, Pennsylvania 

(Statele Unite ale Americii), The Mount Sinai Hospital, New York (Statele Unite ale 

Americii). În anul 2000 primește certificate de supraspecializare în chirurgie 

esofagiană, chirurgie oncologică, chirurgie hepatică și transplant hepatic. A efectuat 

schimburi de experiență cu instituții medicale din Munchen (Universitatea Ludwig 

Maximilian), Hamburg (Universitatea Eppendorf), Capetown Africa de Sud (Spitalul 

Groote Schur), Essen (Spitalul Universitar), Atena (Spitalul Palio Faliro) și Milano 

(Spitalul Niguarda). A condus Spitalul Clinic Fundeni în calitate de Director adjunct 

și Direcția Sanitară a Municipiului București în 1997. În 1998 este ales Director al 

Institutului de Perfecționare Postuniversitară a Medicilor și Farmaciștilor, iar între 

1999-2000 este Secretar de Stat la Ministerul Sănătății. 

Datorită formării continue și deschiderii domniei sale către excelență în domeniul 

chirurgiei, în aprilie 2000, realizează în România primul transplant hepatic cu 

supraviețuirea pacientului. Prin exigența până la detaliu pentru perfecțiunea tehnicii 

chirurgicale, domnia sa devine un adevărat mentor și formator de excelență pentru 

echipa multidisciplinară formată din chirurgi, anesteziști-reanimatori, hepatologi, 

imunologi, microbiologi. Sub coordonarea domniei sale Programul de Transplant 

Hepatic din România este considerat astăzi ca fiind unul dintre cele mai valoroase din 

Europa, cu peste 700 de transplante de ficat, cu rezultate similare cu cele din 

majoritatea centrelor internaționale în ceea ce privește termenii de supraviețuire.  

Printr-o continuă dezvoltare profesională domnul profesor ajută la înființarea 

Centrului de Transplant Hepatic din Republica Moldova, în anul 2013, precum și la 

formarea celui de al doilea Centru de transplant Hepatic la Spitalul Clinic „Sfânta 

Maria” din  București. 
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Domnul Profesor a fost preocupat continuu de perfecționarea chirurgiei hepatice, de 

abordarea cazuisticii prin tehnici noi operatorii și depășirea limitelor. Astfel, Domnia 

sa a publicat studii și articole recunoscute internațional în ceea ce privește 

transplantul cu ficat împărțit, transplantul dual graft, transplant de ficat domino în 

hipercolesterolemia familială, dovedind astfel, pentru prima dată în lume, 

posibilitatea utilizării ficatului cu hipercolesterolemie familială la un alt pacient. 

Domnul Profesor Irinel Popescu este cel mai apreciat chirurg român la nivel 

internațional, cu numeroase lucrări și studii clinice publicate în cele mai prestigioase 

reviste și tratate internaționale, activitate recunoscută prin indicele Hirsch 26. 

Domnului profesor,  medicina românească îi datorează multe alte premiere naționale 

cu recunoaștere și apreciere internațională, cum ar fi: efectuarea primul transplant 

combinat de ficat și pancreas, primul transplant combinat de ficat și insule 

pancreatice și primele transplante de celule stem pentru afecțiuni ale ficatului. De 

asemenea, domnia sa a înființat și Programul de Chirurgie a Miasteniei Gravis în 

România.  

Domnul profesor a dovedit o continuă și extremă implicare în ceea ce privește 

medicina românească, organizând prelevări de multiorgane la nivel național, 

coordonând alocarea organelor și stabilind parteneriate internaționale. Toate aceste 

eforturi s-au finalizat prin înființarea Agenției Naționale de Transplant în anul 2005, 

alegerea sa ca președinte al Consiliului Științific al Agenției semnificând 

recunoașterea contribuției la înființarea unui program național de transplant de organe 

și țesuturi în România. Din anul 2006 acest program a fost acceptat și finanțat oficial 

de către Ministerul Sănătății. 

Prin continua și asidua implicare a domnului profesor în cercetarea și dezvoltarea 

chirurgiei hepatice, precum și datorită faptului că domnia sa este reprezentantul 

României în Comisia de Transplant a Consiliului Europei, a fost permisă adoptarea 

imediată a prevederilor europene privind transplantul, ceea ce a condus în final la 

adoptarea unei noi legi a transplantului, adaptată cerințelor europene, în anul 2006. 

Datorită excelenței domnului profesor Centrul de Chirurgie Generală și Transplant 

Hepatic Fundeni este centrul național de formare pentru supraspecializarea de 
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„chirurgie hepatică și transplant hepatic”, iar domnia sa este responsabilul național 

pentru formarea în această supraspecializare.  

În 2006 a înființat Asociatia Română de Chirurgie Hepato-bilio-pancreatică și 

transplant hepatic, al cărei președinte a fost ales. Tratatul „Chirurgia ficatului” (sub 

redactarea Irinel Popescu - Editura Universitară Carol Davila 2004), cu numeroși 

autori din țară și din străinatate este o lucrare distinsă cu premiul „Victor Babeș” al 

Academiei Române. 

În ceea ce privește rezultatele obținute în chirurgia oncologică, domnul profesor 

Irinel Popescu s–a dovedit a fi un vârf de lance, adunând o cazuistică operatorie de 

nivel internațional, ca număr de operații și rezultate, în cancerul de esofag, stomac, 

intestin subțire, colon, rect, ficat, pancreas. Centrul de Chirurgie Generală și 

Transplant Hepatic Fundeni este centru metodologic de formare în supraspecializarea 

„chirurgie oncologică”, avându-l pe domnul profesor responsabil național. De 

asemenea, domnia sa a reușit înființarea primei bănci de tumori din România (una 

dintre puținele din Europa) împreună cu compania franceză RnTech și a desfășurat 

ample cercetări în genomica neoplasmelor prin granturi câștigate prin competiție 

națională, precum și un brevet obținut în Franța pentru un set de gene implicate în 

apariția cancerului colo-rectal. În luna noiembrie a anului 2013, acad. prof. dr. Irinel 

Popescu a anunțat că echipa de medici de la Fundeni, pe care o coordonează, a 

descoperit patru mutații ale unor gene responsabile de apariția cancerului la ficat. 

Succesul lor este notat în articolul „Exome sequencing identifies frequent inactivating 

mutations in BAP1, ARID1A and PBRM1 in intrahepatic cholangiocarcinomas”, 

publicat în prestigioasa Revistă Nature. 

În chirurgia laparoscopică prof. dr. Irinel Popescu a realizat primele timectomii și 

hepatectomii laparoscopice din România, având cea mai mare experiență din țară în 

chirurgia colo-rectală laparoscopică. A înființat Asociația Română de Chirurgie 

Endoscopică și alte tehnici intervenționale (ARCE) (2002), al cărei președinte a fost 

între 2002-2006, realizând primirea ARCE ca membru cu drepturi depline al 

Asociației Europene de Chirurgie Endoscopică și alte tehnici intervenționale (EAES) 

și înfrățirea cu societatea italiană de chirurgie endoscopică (SICE). A elaborarat pe 
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CD, lucrarea „Chirurgie miniinvazivă - tehnici avansate” împreună cu prof. Corneliu 

Dragomirescu, distinsă cu premiul „Iuliu Hațieganu” al Academiei Române. De 

asemenea, domnul profesor Irinel Popescu a introdus chirurgia robotică în România. 

Tot ca o recunoaștere a activității științifice și academice a domniei sale a primit 

numeroase premii și distincții dintre care amintim: Ordinul National „Steaua 

României” în rang de Mare Ofițer, acordat de Președintele României (2000), „Ordre 

national du merite”, în grad de Ofițer, acordat de Președintele Franței (2011), Ordinul 

National „Steaua României” în rang de „Mare Cruce” (2013), „Zece pentru România 

- cel mai bun medic chirurg pentru anul 2006” în urma cercetării sociologice 

întreprinse de CURS, TNS-CSOP, IMAS și INSOMAR și reprezentând opinia 

medicilor chirurgi români.  

În calitate de președinte al Societății Române de Chirurgie și de redactor șef al 

revistei Chirurgia, indexată și cotată ISI în perioada 2008-2012, a contribuit la 

dezvoltarea școlii românești de chirurgie prin publicarea a numeroase articole de 

specialitate în paginile acestei reviste. 

Recunoașterea și aprecierea calității cercetării științifice a domnului profesor Irinel 

Popescu este măsurată și prin calitatea de membru pe care o ocupă în numeroase 

societăți științifice de elită și colective de redacție ale unor reviste internaționale de 

prestigiu printre care amintim: membru al colegiului de redacție al revistei 

„Hepatogastroenterology”, redactor șef adjunct al revistei „Archives de l'Union 

Medicale Balkanique” („Archives of the Balkan Medical Union”), membru al 

colegiului de redacție al revistei „Langenbeck's Archives of Surgery”; Editorial board 

of the Journal of Telemedicine and E-Health; Editorial Board Member The Open 

Transplantațion Journal, membru al Societății Europene de Transplant, din anul 2006, 

membru în Comitetul Executiv al „Internațional Association of Surgeons and 

Gastroenterologists” (IASG), din anul 2002, membru al Asociației Europene de 

Chirurgie Endoscopică (EAES), din anul 2002, membru al TTS (The Transplantation 

Society), din anul 2006, membru al ESA (European Surgical Association), din anul 

2007, membru al European Academy of Surgical Sciences, 2002, membru al 

Academiei Naționale de Chirurgie din Franța, 2003, Președinte al Academiei Române 
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de Științe Medicale, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România,  

Președintele Secției de Medicină. 

Recunoașterea supremă a aportului extraordinar pe care domnul profesor l-a adus în 

ceea ce privește chirurgia hepatică vine de la însuși părintele transplantului hepatic, 

Thomas Starzl, care consideră lucrările Domniei sale ca fiind „among the most 

illuminating in all medical literature”. 

Personalitatea științifică, abilitatea didactică și exigența detaliului perfect realizat în 

practica chirurgicală au atras respectul, prețuirea, recunoștința și admirația 

studenților, tinerilor medici, colegilor, dar în primul rând a pacienților ce au renăscut 

prin mâinile și talentul domnului  profesor Irinel Popescu. Iar cine îl cunoaște mai 

îndeaproape pe OMUL Irinel Popescu descoperă un suflet care pe lângă măiestrie 

profesională inegalabilă etalează un profil uman, estetic și moral exemplar. Prezența 

domniei sale este mereu impunătoare emanând inteligență pură, spiritualitate, 

înțelegere, răbdare, altruism.  

Comunitatea academică a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, apreciind 

imaginea sclipitoare de om de știință, profesor, medic și intelectual a domnului 

Profesor Irinel Popescu, este onorată de acceptul domniei sale de a face parte din 

comuniunea noastră odată cu conferirea înaltului titlu de doctor honoris causa. 

 

Vivat, crescat, floreat! 

 

Semnează membrii Comisiei științifice de acordare a titlului:  

Președinte: 

Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU, președintele Senatului Universităţii 

„Dunărea de Jos” din Galaţi; 

Membri: 

Prof. dr. Aurel Nechita, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați; 

Prof. dr. Sorin Rugină, Universitatea „Ovidius” din Constanța; 

Prof. dr. Marin Valeriu Șurlin, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova; 

Prof. dr. Dan Sabău, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu; 
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Prof. dr. Cristian Dumitru Lupașcu, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. 

Popa” din Iași. 


