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medic internist, nefrolog 
(n. 09.08.1952 în Sînnicolau Mare, jud. Timiş. Studii: Facultatea de Medicină 
Generală, Timişoara (1977); doctor în ştiinţe medicale (1990); specializări: 
medic primar interne, gastroenterolo-gie, nefrologie, imunologie clinică. 
Profesor universitar titular, şef al Clinicii Medicină Internă, Spitalul Universitar 
CF Timişoara; Competenţe: Ecografie generală, morfopalogie renală, 
management medical, informatică medicală. Istoricul carierei: medic principal 
specialist interne (1983); medic primar: interne (1991), gastroenterologie 
(1993), nefrologie (1995), imunologie clinică (1997); şef Clinica Medicală, 
Spitalul Universitar Timişoara (din 1993). Funcţii: Director General al Spitalului 
Uni-versitar Timişoara, Şef de Catedră, Director medical la Spitalul Clinic 
Judeţean Timiş, Director general al Institutului de Sănătate Publică „Leonida 
Georgescu”, Director al Casei de Asigurări de Sănătate Timiş, Ministru-
Secretar de Stat la Ministerul Sănătăţii (1996-1998), Director general la 

Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie „Ana Aslan” Bucureşti. Activitate didactică: asist. univ. 
(1979-1982), la Clinica II Medicală a Spitalul Clinic Jud. Timişoara, conf. univ. titular (1993), şef Disciplină 
Med. Internă IV (1993), profesor univ. (1997), şef catedră (1996-prez), conducător de doctorat (din 1999), 
membru titular al Academiei Medicale (1997) şi membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă (din 2000). 
Publicaţii: „Rinichiul. Morfologie Clinică” (1992), “Psihonefrologie” (1993), “Interdisciplinaritatea Medicinii 
Interne” (1993), “Rinichiul în bolile hepatice” (1995), “Kidney in liver disease” (1995), “Gerontonefrologia” 
(1996), “Ecografia abdominală”, (1996), “Tratat de Patologie Medicală” (2003), “Rinichiul. Ghid de 
diagnostic şi terapeutic”, (1999), „Bolile rinichiului” (2002), “Medicina internă. Bazele ştiinţifice şi clinice ale 
practicii ei medicale” (2008). Coautor: “Nefropatiile glomerulare” (1983), “Rinichiul şi sarcina” (1985), 
“Nefropatiile secundare” (1986), “Rinichiul în diabetul zaharat”, “Amiloidoza renală” în Tratat de Med. 
Internă. ”Bolile rinichiului” (1987), “Sindromul nefrotic” (1992), Ed. Academiei, “Nefropatiile tubulo-
intestinale”, Ed. Şt. şi Encicolpedică (1987), “Materno-fetal prognosis in pregnancy with hypertension” în: 
“Perinatal perspectives” (1990), “Ecografia rinichiului şi a căilor urinare” (1994), “Corelaţii morfo-funcţionale 
între patologia digestivă şi renală” (1998), “Maternal-fetal Risk in Gestosis” (1996), “Actualităţi în 
hepatologie” (1996), “Increasingly safe and successful pregnancies” (1996), “Nefrologie” (1997), “Procese în 
diagnosticul şi tratamentul limfoamelor” (1997), “Tratat de urologie” (1998), “Bolile aparatului urogenital”, 
(1998), “Gerontologie contemporană”, Ed. Sf. Klimet Ohridski, Sofia (1999). Premii: Premiul Gh. Marinescu 
şi I. Haţeganu ale Academiei Române, Premii naţionale (al Societăţii Române de Gastroenterologie, „Traian 
Banciu”, Premiul de Excelenţă al Colegiului Medicilor), Premii internaţionale ale Asociaţiei Oraşelor 
Danubiene, Institutului Biografic American (ABI) şi al Colegiului ABI,  Premiul Naţional de Sănătate, 
Bethesda (SUA), Preşedinte al Asociaţiei Academice de Studii Medicale Interdisciplinare, al Uniunii 
Medicale a oraşelor balcanice pentru nefrologie, preşedinte de congrese şi simpozioane naţionale şi 
internaţionale, Vicepreşedinte executiv al Asociaţiei Medicale Timişoara Medicală (din 1997). Diplome de 
confirmare (97), de onoare (16) -Timişoara, Bucureşti, Viena, Oxford, Los Angeles ş.a. Redactor şef de 
reviste medicale şi membru în colegii de redacţie în străinătate (2) şi în ţară (4); pair-reviewer la Infomedica 
(Bucureşti). Conferinţe cu public: 31; Membru de onoare al Societăţii Spaniole şi Bulgare de Nefrologie. 
Citat în peste 50 de monografii în ţară şi străinătate. Monografii publicate în edituri: 70 de volume medicale 
publicate singur sau în colaborare la diverse edituri (Ed. Academiei Române, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Ed. Medicală Bucureşti ş.a.) din care 5 în străinătate (CIC Editioni Internationali, OG Press, Roma, Martinus 
Nijhoff, Den Haag, New York, Tokyo, Sydney, Sofia ş.a). Articole publicate în extenso în reviste din ţară sau 
internaţionale: 375. Cărţi nemedicale: aforisme, eseuri, filozofie, istorie a medicinei (20 de volume). 
Cetăţean de onoare al oraşului Sînnicolau Mare şi al comunei Ghiroda (Timiş). 


